VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
chtěl bych se ve svém úvodníku jako obvykle věnovat v krátkosti
některým zásadním investicím, které v našem městě proběhly a probíhají. Stavba autobusového nádraží byla zahájena s téměř měsíčním
zpožděním, které bylo zapříčiněno opakovaným výběrovým řízením na
dodavatele stavby. Postup výstavby však ani v těchto okamžicích
neprobíhá podle našich představ, jelikož do něho zásadním způsobem
zasáhl archeologický výzkum. V prostoru za zdravotním střediskem
bylo při zemních pracích objeveno archeologické naleziště poměrně
značného významu. Na toto téma jsem v rozhovoru oslovil vedoucího
archeologického týmu Mgr. Radka Nováka. Rozhovor je otištěn na jiném
místě tohoto výtisku Libáňských novin. Úhrada za práci archeologů jde
bohužel k finanční tíži investora, tedy města Libáň. Dalším problémem je
uložení stávajících inženýrských sítí a komunikačních kabelů, které
oproti plánu nemají dostatečné krytí, a tudíž je nutno ve spolupráci
s projektantem
hledat alterna–
tivní
řešení,
která by umož–
nila výstavbu
provést pokud
možno
bez
navýšení nákladů. Věřím však,
že tyto dílčí
problémy bu–
dou velmi rychle vyřešeny a stavba bude moci být dokončena v náhradním termínu
v tomto kalendářním roce.
Jak bylo již zmíněno v minulém čísle našich novin, byla provedena
výstavba chodníku v ulici Jičínská včetně položení kabelů pro pouliční
osvětlení v prostoru starého hřbitova. Ještě v tomto roce dojde k osazení
příslušného počtu svítidel.
Na základě odsouhlasení zastupitelstvem města byla zahájena
rekonstrukce místních komunikací v obcích Psinice a Křešice. Tuto práci
o objemu necelých tří milionů korun bez DPH provede na základě
výsledku výběrového řízení firma Rekom, a. s., z Nového Bydžova.
V tuto chvíli ještě není možné odpovědně říci, zda budou v tomto
kalendářním roce dokončeny povrchy v obou našich vesnicích.
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Definitivně rozhodnuto bude na přelomu měsíce září a října, a to na
základě skutečného stavu volných finančních prostředků a informace
o tom, zda byla našemu městu přidělena dotace.
Chtěl bych se alespoň v krátkosti zmínit o práci našich technických
služeb, na které se podle mého názoru trochu zapomíná. Myslím, že
úkoly, které před nimi stojí, plní odpovědně a zvládají sekání trávy,
úklid města a obcí v rozsahu, který v minulosti nebyl běžný. Podílejí se
rovněž na opravách a stavebních úpravách nemovitostí v našem
vlastnictví. Na tomto místě je třeba zmínit stavební úpravy
a rekonstrukci oplocení v areálu bývalých stavebnin, které město
odkoupilo od Jednoty Nová Paka. Vznikl tak multifunkční areál, kde
bude v budoucnu možno skladovat stavební a posypový materiál,
těžkou i lehčí techniku a využívat vytápěné zázemí se sociálním
zařízením. Také provozování ubytovny vykazuje pod vedením paní
Štajerové velmi dobré výsledky. Technické služby své úkoly plní
svědomitě a daří se jim pořádek ve městě a obcích udržet na dobré
úrovni i přesto, že po společenských akcích a působení některých skupin
naší mládeže připomíná střed města po víkendech spíše smetiště.
Na závěr bych se chtěl zmínit o jedné zcela mimořádné kulturní akci,
kterou již podesáté pořádali psiničtí organizátoři. Hovořím samozřejmě
o jubilejním „Loučení s prázdninami“. Osobně jsem se z pracovních
důvodů tentokrát této akce nezúčastnil, ale pokud je někdo schopen
uspořádat tak pestrou, zábavnou a z kulturního hlediska velmi
hodnotnou
akci
pro
bezmála 270 dětí, tak
před
ním
hluboce
smekám. Děkuji všem
pořadatelům, kteří se na
této
vydařené
akci
podíleli
a
připravili
dobrou zábavu pro téměř
600 dětí a rodičů. Mohu
je ujistit, že zastupitelstvo
si jejich práce váží a počítá i s významnější podporou této akce i v příštích
letech.
Přeji Vám všem mnoho pracovních i osobních úspěchů a hlavně to
nejcennější – pevné zdraví.
Petr Soukup, starosta
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ROZHOVOR NA TÉMA: ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY
PŘI STAVBĚ AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LIBÁNI
Na otázky odpovídá Mgr. Radek Novák,
archeolog Regionálního muzea a galerie v Jičíně
Byl pod plánovanou stavbou autobusového nádraží očekáván nějaký
archeologický nález?
Město Libáň stojí na místě s velmi dlouhou a zajímavou historií. Lidé zde
sídlili již v období hlubokého pravěku, což dokládají četné archeologické
nálezy. Ve stručnosti můžeme jmenovat například pozůstatky sídliště
z mladší doby kamenné – neolitu, konkrétně z období cca 5500 let př. Kr.,
nebo nález keltského kostrového hrobu ze 4. století př. Kr. (artefakty
z tohoto hrobu – bronzová spona ke spínání oděvu, bronzové náramky
a kruhy – jsou uloženy v Národním muzeu v Praze). Můžeme shrnout,
že Libáň je mimořádně bohatá na nálezy ze všech období zemědělského
pravěku. Na staveništi autobusového nádraží jsme očekávali spíše o něco
mladší, ale také velmi zajímavé nálezové situace. Staveniště se nachází
na původně středověké parcele v centru městečka, které bylo vyměřeno
a urbanisticky se vyvíjelo již od prvé poloviny 14. století (roku 1340 již
spolehlivě existovalo a tehdy bylo latinsky uváděno jako civitas – město).
Mohl byste říci, do jakého období tyto nálezy spadají?
Oproti očekávání prozatím nacházíme nálezy, které jsou ještě o něco
starší než předpokládané období první poloviny 14. století. Jednoznačně
můžeme potvrdit nálezy z druhé poloviny 13. století a přelomu 13. a 14.
století. Na základě těchto nálezů je tedy zřejmé, že prostor centra
dnešního městečka byl osídlen o několik desetiletí dříve, než se
předpokládalo. Pro přesnost ještě uvedu, že starší osídlení je oprávněně
předpokládáno východně od dnešního centra, kde by měla být poloha
starší vsi Libáň. Samotný název Libáň je velmi archaický a prozrazuje
raně středověký původ.
Co konkrétně bylo nalezeno?
Prozatím jsme podrobili výzkumu dvě odpadní jámy, které jsou
vyplněny středověkými odpadky. Jedná se především o kuchyňský
odpad ve formě rozbitých keramických nádob na vaření nebo stolování,
řeznicky zpracované kosti hospodářských zvířat (ovce, koza, prase, tur
atd.) a zbytky rostlinné stravy (luštěniny, obilniny atd.). Kromě těchto
pozůstatků z provozu domácnosti nacházíme různé fragmenty
stavebního železa (hřeby, skoby atd.), ale také doklady železářské výroby (železářské strusky). Mnohem hojnějším nálezem jsou dále hrudky
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mazanic (vypálení hliněné omítky), které jsou dokladem existence
svislých dřevo-hliněných stavebních konstrukcí a dřevěných uhlíků.
O čem tyto nálezy v naší lokalitě vypovídají?
Až se nám podaří analyzovat zmíněný středověký kuchyňský odpad,
budeme moci velmi přesně říct, jaké suroviny byly zpracovávány nebo
dokonce jaké druhy pokrmu byly připravovány. Kromě samotných
řeznicky a kuchyňsky zpracovaných kostí hospodářských zvířat máme
k dispozici zmíněné makrozbytky rostlin, ale také třeba příškvarky na
povrchu vnitřních stěn kuchyňských nádob. Analýzou reziduí bílkovin
v příškvarcích můžeme identifikovat například druh používaného mléka
(kozí, kravské, kobylí…), vajíčka, mouku a další. O příškvarky na
libáňské keramice není nouze, jelikož byly používány režné keramické
nádoby, které byly velmi nasákavé. Pokud si uvědomíme, že tyto
nádoby byly vkládány přímo do otevřeného ohniště, je zřejmé, že
i zkušená středověká hospodyně velmi často připravovaný pokrm
připálila. Připálený hrnec již k užitku nebyl (maximálně jako nočník)
a byl vyhozen do odpadní jámy. Kromě zbytků kuchyňského odpadu
pak můžeme obdivovat právě fragmenty kuchyňského nádobí (hrnce,
pokličky apod.).
Zmíněné nálezy vypálených hliněných omazávek – mazanic a dřevěných
uhlíků – jsou cenné především proto, že po jejich analýze můžeme získat
poměrně podrobné informace o středověkých stavebních konstrukcích
(např. tesařských spojích a konstrukčních prvcích). Uhlíky nám dovolí
zjistit, jaké bylo preferováno konstrukční dřevo a jaké bylo používané
jako palivové. Skladba druhů dřev nám dále umožní, společně
s druhovou skladbou dalších rostlinných makrozbyků, rekonstruovat
středověkou vegetaci v blízkém okolí. Pokud se nám podaří odebrat
vzorek pro pylovou analýzu, budou tyto výsledky velmi komplexní
a o to zajímavější.
Je možné, aby po očištění a zdokumentování nálezů byla uspořádána
v Libáni jejich výstava?
Ano, výstavu lze po konzervaci, evidenci a vyhodnocení nálezů
uspořádat. Kromě nálezů z letošního výzkumu můžeme vystavit také
starší nálezy, které jsou uloženy v depozitářích Regionálního muzea
a galerie v Jičíně. Výstavu lze také uvést například popularizační
přednáškou pro veřejnost nebo pro dětské publikum.
Počítáte s nějakou obsáhlejší zprávou o nalezišti a předmětech, které
byly nalezeny, abychom se mohli o tyto zajímavosti podělit s našimi
občany?
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V každém případě musí být vyhotovena komplexní nálezová zpráva,
k jejímuž vytvoření nás zavazuje památkový zákon a která bude uložena
v archivu nálezových zpráv Archeologického ústavu akademie věd ČR,
v. v. i. Tato zpráva může být samozřejmě v kopii poskytnuta také městu.
Dalším výstupem budou články pro veřejnost v místním tisku či brožuře
a časem také odborný text publikovaný v nějakém archeologickém
periodiku či sborníku. Samozřejmě nebude problém vytvořit stručnější
zprávu, která bude moci být přiložena například do kroniky města. Na
závěr bych rád připomněl, že nálezy budou uloženy v depozitáři
Regionálního muzea a galerii v Jičíně a budou tak vždy přístupny
badatelům z řad veřejnosti.
otázky pokládal starosta města
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
- schválení rozpočtových opatření č. 4, 5 a 6 roku 2013
- schválení prodeje části obecního pozemku parc. č. 382 v obci
Psinice před domem č. p. 1 za částku 150 Kč/m²
- schválení závěrečného účtu města za rok 2012 a vyslovení souhlasu
s celoročním hospodařením města za rok 2012 s méně závažnými
chybami a nedostatky
- schválení smlouvy o převzetí ručitelského závazku ve věci
dlužníka ZŠ a MŠ Libáň k úvěru od České spořitelny, a. s., ve výši
1.089.516 Kč
- schválení generální opravy serveru počítačové sítě pro
zaměstnance města ve výši 74.199 Kč firmou COMTEX
- schválení zhotovitele akce „Oprava místních komunikací Psinice
a Křešice“ a to firmu REKOM Nový Bydžov, a. s., za
2.983.591,40 Kč + DPH
- schválení podání žádosti o dotaci na akci „Oprava místních
komunikací Psinice a Křešice“
- schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku
parc. č. 174/1 v k. ú. Křešice u Psinic za nájemné 1.000 Kč/rok
- schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových
prostor v domě č. p. 43 ve Psinicích – koloniál – panu Pikalovi
z Příšovic
- schválení poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč na
vlakovou dopravu na trati 063 Dolní Bousov – Kopidlno, která byla
provozována o sobotách v červenci a srpnu 2013 historickým
motorovým vozem
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- neschválení hrazení provozních nákladů Základní škole Bodláka
a Pampelišky ve Veliši za žáky bydlící trvale na území města Libáň
- schválení uzavření smlouvy na dodávku a montáž 2 ks
průmyslových garážových vrat do hasičské zbrojnice v Libáni
s firmou EUROWIM DOOR, s. r. o., Praha 9 za cenu 99.096 Kč +
DPH
- projednávání zavedení rezervačního systému pro využívání
umělého sportoviště
- schválení uzavření nájemní smlouvy na obecní byt č. 9 v č. p. 63
v ulici Jičínské s novým nájemníkem
- schválení opravy zvoničky ve Křešicích
- schválení dohody o podmínkách provedení záchranného
archeologického výzkumu na stavbě autobusového nádraží
v Libáni – až do výše 161.350 Kč + DPH za terénní a laboratorní
práce a výzkum s Regionálním muzeem a hry, Jičín
- dále byly projednávány různé podněty občanů, o pronájmy
obecních bytů, o kácení stromů na obecních pozemcích atd.
Vladimíra Klárová
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR
Vážení spoluobčané, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
se ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon) s odkazem na ustanovení § 55 zákona, a vyhlášky MV
č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu
uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále jen vyhláška) uskuteční v pátek dne
25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. října 2013 od
8.00 hodin do 14.00 hodin ve dvou volebních okrscích.
Volební okrsek č. 1:
Libáň, náměstí Svobody 64, kulturní dům, pro voliče přihlášených
k trvalému pobytu v ulicích: Boženy Němcové, Cukrovar, Českých
Bratří, Dukelská, Emlerova, Jičínská, Jiráskova, Komenského,
Lindnerova, Míru, Na Horách, Na Samotě.
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Volební okrsek č. 2:
Libáň, náměstí Svobody 36, zasedací místnost, pro voliče přihlášených
k trvalému pobytu v ulicích: 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 každém okrsku
bude mít komise 8 členů. Volební strany mohou do 10. října 2013
delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do těchto komisí, poté
chybějící členy doplní starosta města Libáň. Dne 14. října 2013 v 15.30
hodin proběhne 1. zasedání okrskových volebních komisí. Volič si může
od 28. srpna 2013 nejpozději do 18. října 2013 v listinné podobě
(s ověřeným podpisem) a do 23. října 2013 do 16.00 hodin osobně
požádat o vydání voličského průkazu, pokud nebude volit ve svém
volebním okrsku. Od 10. října 2013 budou voličské průkazy předávány
voličům osobně nebo zasílány poštou. Nejpozději ve čtvrtek
24. října 2013 do 14.00 hodin 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
vyzvednout na Městském úřadu v Libáni, v podatelně. Volič může
požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů městský úřad na
tel. 493 598 023 a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.
Podrobné informace k volbám naleznete na stránkách ministerstva
vnitra v informačním servisu.
Ivana Krivošová
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STÍNY OD POLICIE OD 1. 6. 2013 DO 7. 9. 2013
6. 6. 2013 – na OOP Kopidlno bylo oznámeno, že došlo k vloupání do garáže u hangáru v obci Libáň. Šetřením na místě zjištěno, že neznámý pachatel nezjištěným způsobem rozlomil cylindrickou vložku zámku vrat
garáže u hangáru, vnikl dovnitř, odkud odcizil volně stojící elektrocentrálu. Tímto jednáním pachatel způsobil škodu ve výši
40.400 Kč.
27. 6. 2013 – přijato oznámení ředitelky ZŠ Libáň, že došlo
ke krádeži kabelky ze šatní skříňky ve škole. Šetřením
zjištěno, že neznámý pachatel podvlékl visací zámek
mezerou mezi stěnou skříňky a olivou zabezpečující její
Libáňské noviny č. 68

-7–

uzavření, otevřel skříňku
skříňku a odcizil kabelku s osobními věcmi. Tímto
jednáním způsobil škodu
du ve výši 350 Kč.
8. 7. 2013 – přijato oznámení, že oznamovatel byl napaden na
náměstí Svobody v Libáni, kdy ho pachatel opakovaně udeřil
pěstí do hlavy. Tímto jednáním mu pachatel způsobil poranění
lícní kosti a levého oka. Věc evidována jako přečin výtržnictví.
8. 7. 2013 – přijato
k odcizení volně položené
koupališti v obci Libáň.
platební
karta,
osobní

oznámení,
že
došlo
peněženky ze stolu na
V peněžence
byla
doklady.

29. 7. 2013 – přijato oznámení od obsluhy benzinové
čerpací stanice v Libáni, že došlo k újezdu bez zaplacení
natankovaného benzínu. Tímto jednáním způsobil
pachatel škodu ve výši 1.000 Kč.
9. 8. 213 – v obci Libáň byla vypátrána osoba v celostátním pátrání.
11. 8. 2013 – přijato oznámení, že na koupališti v Libáni byl napaden
místní občan. Ten byl napaden pěstí do hlavy a hrudníku, dále kolenem
a kopy do hrudníku. Tímto napadením bylo oznamovateli způsobeno
zranění, které si vyžádalo ošetření v Oblastní nemocnici Jičín a vystavení
pracovní neschopnosti. Věc evidována jako přečin výtržnictví.
12. 8. 2013 – přijato oznámení, že došlo ke krádeži věcí
z garáže rodinného domu v ul. Na Sídlišti v Libáni. Bylo
zjištěno,, že neznámý pachatel vnikl otevřeným oknem
do garáže, odkud
ud odcizil dvě strunové sekačky,
motocykl Simson, rybářské nářadí. Tímto neznámý
pachatel způsobil škodu ve výši 20.550
20
Kč.
14. 8. 2013 – v obci Libáň, ul. Lindnerova bylo kontrolováno osobní
motorové vozidlo Renault Clio, jehož řidič se na výzvu podrobil
podrobi
dechové zkoušce na zjištění ovlivnění alkoholem, kdy tato
zkouška byla pozitivní s naměřenými hodnotami 0,39 a 0,38
promile alkoholu.
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24. 8. 2013 – přijato oznámení, že v obci Libáň, z bytového domu v ulici
Lindnerova, došlo k odcizení peněz. Šetřením zjištěno, že
neznámý pachatel využil nezajištění bytu a z prosklené
obývací stěny v obývacím pokoji odcizil finanční hotovost
ve výši 7.000 Kč.
5. 9. 2013 – v obci Libáň, ul. Lindnerova, před místním hřbitovem byla
nalezena v černé igelitové tašce plynová pistole zn. Brouni, stříbrné
barvy, se zásobníkem a třemi náboji.
Zároveň došlo k několika případům přestupku proti občanskému
soužití, kdy se jedná zejména o slovní a drobné fyzické napadení,
přestupky v dopravě jsou řešeny blokově v rámci služební činnosti.
Dále upozorňuji občany, aby si svůj majetek řádně zabezpečovali
a předešli tak případnému napadení trestnou činností.
Žádám občany, aby v případě zjištění jakéhokoliv poznatku k trestné
činnosti, tuto skutečnost oznámili na OOP Kopidlno nebo na linku 158.
pprap. Jaroslav Zikmund, Policie ČR OO Kopidlno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ
Město Libáň oznamuje občanům, že na hřbitově v Libáni je zakázáno
odkládat hřbitovní odpad za hřbitovní zdí.
K odkládání hřbitovního odpadu slouží 3 ks popelnic, které jsou
umístěny u vchodu do hřbitova hned za vraty.
Žádáme občany o udržování pořádku. Děkujeme.

VÝROČÍ
VZPOMÍNKA
V pondělí dne 29. července zemřel ve věku 78 let Vladimír Červoňák,
člověk, který svůj život a práci spojil s naším městem. Není snad
libáňského občana, který by Vláďu neznal jako dlouholetého
hostinského, veselého člověka, herce divadla, zpěváka, dobrého
kamaráda a člověka se svérázným humorem. V ochotnickém souboru
Bozděch ztvárnil množství nezapomenutelných rolí (Jardu Cardu
v Hubačově Domě na nebesích, kostelníka Pyškytle v Dalskabátech atd.),
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hrál i s dětskými herci, ve scénkách
estrádních pořadů, zazpíval si i s naší
dechovou hudbou a rád doprovázel
zpěváky hrou na pilu. Měl rád život a
lidi kolem sebe. Takový Vláďa
Červoňák byl a takového si jej
uchováme ve vzpomínkách.
Čest jeho památce.
Josef Stránský
--------------------------------------------------------------

FRANTIŠEK ŠKODA
Před pětadvaceti lety, 9. listopadu
1988 se krátce před svítáním uzavřela
životní cesta libáňského občana, malíře
Františka Škody. Vzpomeňme na něho výstižnými slovy Dr. Pavla
Chalupy, uvedenými v katalogu k výstavě umělce ve Starých Hradech
v roce 1991:
„Krajina se probudila do nového dne, ale její duše (a krajiny mají duši) se
ponořila do šerosvitu. Ztratila jednoho ze svých největších ctitelů a opěvovatelů,
člověka, který k ní zcela přilnul svýma očima. Při malování je měl přivřené, jako
by na řasách rozkládal
a násobil světlo, ale
nyní se uzavřely
i tomu
nejtenčímu
paprsku….
Odešel
malíř–
realista, člověk drobný
postavou, skromný ve
svém lidském i výtvarném
přesvědčení:
nepříčit se,
neubližovat lidskosti, radosti, kráse a světlu.
Snažit se je spatřit,
vstřebat,
zhmotnit
a předat blízkým lidem plnými hrstmi,
plnými tahy svého
štětce.“
Josef Stránský
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KULTURA
PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA 4. ČTVRTLETÍ 2013
ŘÍJEN
12. 10.

19. 10.

Divadelní představení pro děti – pohádka Jana Wericha
LAKOMÁ BARKA – účinkuje soubor KORÁLKA Dětenice
Velký sál Domu kultury v Libáni od 15.00 hod.
Divadelní představení pro dospělé diváky – lechtivá komedie
VAJÍČKO v provedení členů DS J. K. Tyl Josefův Důl; Dům
kultury Libáň od 19.00 hod.
LISTOPAD

15. ŘEZNÍČKOVA LIBÁŇ
Tradiční přehlídka loutkových divadel se koná pravidelně každou
sobotu od 2. 11. do 14. 12. 2013 vždy od 15.00 hod.
na obou scénách Domu kultury v Libáni dle samostatné anonce
PROSINEC
14. 12.

25. 12.

Tradiční VÁNOČNÍ KONCERT KYZIVÁTOVY
DECHOVKY se svými sólisty a hostem Alexandrem
HEMALOU; Dům kultury Libáň od 17.00 hod.
ŠTĚPÁNSKÁ DISKOTÉKA – k tanci a poslechu hraje DUO
RUDA & MICHAL – Dům kultury Libáň od 20.00 hod.

Pozn.: Martínkovo loutkové divadlo zahajuje pravidelná představení
v roce 2014 v sobotu 11. ledna od 15.00 hod.
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ŘEZNÍČKOVA LIBÁŇ 2013
2013
15. PŘEHLÍDKA LOUTKOVÝCH DIVADEL
2. 11. – 14. 12. 2013
Sobota 2. 11. – loutkové divadlo ZVONEK Hořice – malý sál DK
ČAROVNÁ PODKOVA
Sobota 9. 11. – loutkové divadlo SRDÍČKO Jičín – malý sál DK
PRINCEZNA RYBA
Sobota 16. 11. – klub loutkářů ÚPICE – velký sál DK
ČERNÁ A BÍLÁ FRÓNA
Sobota 23. 11. – loutkové divadlo BUBENÍČEK Praha – malý sál DK
ČERTŮV ŠVAGR
Sobota 30. 11. – loutkové divadlo MARTÍNEK Libáň – velký sál DK
SKÁKAVÁ PRINCEZNA
Sobota 7. 12. – loutkové divadlo MARTÍNEK Libáň – malý sál DK
KAŠPÁREK DOKTOREM
Sobota 14. 12. – loutkové divadlo ROLNIČKA Benátky n/J – velký sál DK
O PEJSKOVI A KOČIČCE

ZAČÁTEK VŠECH PŘEDSTAVENÍ V 15.00 HODIN
VSTUPNÉ JEDNOTNÉ 20 Kč
Libáňské noviny č. 68
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LOUTKOVÉ DIVADLO MARTÍNEK
MARTÍNEK
Loutkové divadlo Martínek dokončuje
rekonstrukci hlediště a zákulisí. Proběhla
výměna oken, vymalování všech prostorů,
v hledišti bylo namontováno nové podium,
na které byla položena podlahová krytina.
Technicky upravené lavice byly nově
potaženy a připevněny k podiu. Malí diváci
budou mít lepší výhled a větší pohodlí při
sledování představení. V současné době
probíhá rekonstrukce osvětlení a zvukové
techniky. Všechny práce
áce budou dokončeny
do 15. října 2013, aby 15. ročník loutkářské
přehlídky Řezníčkova Libáň, mohl zahájit nadcházející divadelní sezonu.
František Grossman
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POZVÁNKA NA KONCERT
V sobotu 28. září 2013 v 15 hodin
se v kostele sv. Ducha v Libáni uskuteční závěrečný koncert
13. ročníku hudebního festivalu FOERSTROVY DNY 2013.
V komponovaném pořadu s názvem AVE MARIA se našemu publiku
představí EMA HUBÁČKOVÁ, operní pěvkyně, dramatický soprán.
Ema Hubáčková se narodila v Děčíně do hudebně založené rodiny.
Vystudovala operní zpěv u legendární
profesorky Jitky Švábové, držitelky medaile
Artis Bohemiae Amicis, pod jejíž péčí vyrostla
řada pěvců působících na našich i světových
scénách. Ve studiu zpěvu dále pokračovala
u přední světové mezzosopranistky paní Evy
Rvandové. Dobré pěvecké základy a systematické konzultace vedly Emu Hubáčkovou
k dráze profesionální pěvkyně. Na operních
jevištích v Ústí nad Labem a v Liberci debutovala Cizí kněžnou v Rusalce, Mařenkou
v Prodané nevěstě, Massimem v Eziu. Na jejím repertoáru je řada rolí
melodramatického a dramatického oboru českého i světového klasického
repertoáru: G. Puccini – Tosca, J. A. Hase – Ezio, A. Dvořák – Rusalka
(Cizí kněžna), A. Dvořák – Čert a Káča (Kněžna), B. Smetana – Hubička
(Vendulka) aj. Mezi další aktivity patří velmi rozsáhlá koncertní činnost.
Vystupuje doma i v zahraničí (Německo, Rakousko, Francie, Španělsko,
Holandsko, Velká Británie, Irsko). Koncert AVE MARIA patří k jejím
nejlepším projektům.
Martin Strejc – přední představitel české varhanní školy, studoval
u svého otce Jiřího a u profesora Josefa Pukla. V současné době působí
v Hradci Králové jako ředitel kůru farního kostela sv. Antonína. Je
členem AMERICAN GULT OF ORGANITS. Repertoár Martina Strejce
zahrnuje díla světových skladatelů, zcela v popředí jsou však díla
českých autorů. Dokladem tohoto
směrování je jeho autorský projekt na
CD ČESKÉ VARHANY a MARTIN
STREJC, kde jsou zachyceny čtyři
výjimečné nástroje z Hradce Králové,
Kutné Hory a Litomyšle.
převzato z programové publikace LHM-FD 2013
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TŘI ROKY S KŘESLEM PRO HOSTA
Vážení přátelé krásného slova a hudby,
v novém čísle Libáňských novin snažím se o podporu doposud
úspěšných kulturních akcí působících především v našem městě. Přetlak
nabídek sice může působit určité starosti, ale v podstatě akce jsou zajisté
příjemné.
Zatím tedy stručně: nabízíme pokračování Poetických podvečerů
s Křeslem pro hosta. Do svých diářů si zapište čtvrtek 10. října 2013
v 17 hodin, cukrárna Karolínka. Třetí ročník Křesla zahajuje spisovatel,
scénárista, básník a překladatel Jiří Stránský. Znáte přece jeho slavný
televizní seriál Zdivočelá země, kde v něm vypravuje příběh plukovníka
Maděry?
Jiří Stránský mluví plynně
anglicky, francouzsky a německy,
byl to šlechtic, také bývalý
politický mukl, který si odseděl
sedm let v uranových lágrech,
pracoval u benzínových pump,
navázal potajmu na dramaturgickou spolupráci s divadlem
Semafor, později jako kulisák
a režisér ve Státním souboru písní a tanců. Pak přišla sametová revoluce.
Po dvacetileté přestávce začal znovu psát a publikovat. Rozhodl se pro
svobodné povolání, ale už roku 1990 řídil práci zahraničního oddělení
Českého literárního fondu, předseda Rady Národní knihovny, v roce
1992 byl zvolen prezidentem Českého centra PEN KLUBU. Jen pro
osvěžení paměti, stejnou funkci zastával Karel Čapek.
I ve svých dvaaosmdesáti letech je spisovatel Jiří Stránský plně
zaměstnán. V roce 2013 obdržel Cenu Josefa Škvoreckého za čtyři řady
seriálu Zdivočelá země. Vzácné setkání
v Libáni s takovou světovou osobností!
Jaké snahy o ohlas Křesla pro hosta bude
mít velice známá televizní moderátorka Jolana
Voldánová? Moderátorka nás zvedne ze židle
ve čtvrtek 14. listopadu v 17 hodin opět
v cukrárně Karolínka. Bude v jiné společnosti,
bude jiná řeč jejího těla, mimoverbální
komunikace dostane u nás více prostoru.
Připomenu, že Jolana Voldánová se čtyřikrát
Libáňské noviny č. 68
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umístila na prvním místě v anketě TýTý v kategorii Osobnost televizního
zpravodajství. Tahle Novinářská křepelka, to je další ocenění za
významný žurnalistický počin, bude s Libáňskými besedovat třeba
o přímém přenosu z volby prezidenta republiky a jaké jsou její další
profesní cíle.
V adventním prosinci, datum se upřesňuje, setkáme se s paní
Dr. Dagmar Havlovou. Dá se říci, že
lidé, kteří si tohle jméno přečtou,
jako první se jim vybaví obličej
bývalé herečky Dagmar Havlové
(Dáši
Veškrnové),
manželky
exprezidenta Václava Havla. Do
Křesla pro hosta je ovšem pozvána
Dr. Dagmar Havlová, jen pár lidí si
hned vzpomene na ženu, která toto jméno nosila první, na ženu prof.
Ivana Havla, bratra zesnulého prezidenta Václava Havla. Zhruba pět let
žila pod jednou střechou s Olgou, první ženou Václava Havla. Vycházely
spolu ideálně. Teď je Dr. Dagmar Havlová úspěšnou podnikatelkou. Na
Nymbursku našla chalupu, před deseti lety začala farmařit v malebné
krajině v okolí Košíku v ideálním prostředí pro ekologické hospodaření.
Je tu malý penzion s restaurací, vaří se z toho, co se na farmě
vyprodukuje. To musíte zkusit, Tuchom není z Libáně příliš vzdálena.
Dagmar Havlová žila v prostředí disidentů a intelektuálů, jednoho z nich
si v 80. letech vzala. Provdala se za vědce Ivana Havla, bratra prezidenta
Václava Havla. Ona sama vystudovala matematiku a fyziku, má titul
kandidátky věd. Tak tohle všechno si připomene, až host usedne do
Křesla…
Pořadatel Poetických podvečerů s Křeslem pro hosta v libáňské
cukrárně Karolínka – Foerstrovy dny, hudební festival, o. p. s., se těší na
Vaši návštěvu.
Předprodej vstupenek na zahajovací Křeslo se spisovatelem Jiřím
Stránským začne v pondělí 23. září 2013 v cukrárně Karolínka.
Zdeněk Vokurka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOZDĚCH HRÁL V PŘÍRODĚ
Libáňští ochotníci přijali pozvání k účasti na tradičních trzích,
konaných 17. srpna v obci Bačalky, kde na závěr celé akce sehráli
Čechovu historickou frašku Dívčí válka. Na tom by nebylo celkem nic
zvláštního, protože často vystupují mimo Libáň, mimořádné však bylo
Libáňské noviny č. 68
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prostředí, kde se hra uskutečnila. Herci použili montované jeviště
z osmdesátých let a hru sehráli na venkovním podiu za hospodou
U Bači. Nádherné počasí, bezvětří a více než stovka diváků, zejména
libáňských, umocnily výkon herců a přítomným malým i velkým
návštěvníkům akce dopřály pěkné letní sobotní odpoledne.

Josef Stránský
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. SETKÁNÍ DECHOVÝCH HUDEB
V sobotu 13. července 2013 se v areálu hřiště v Bystřici uskutečnilo
jubilejní 10. setkání dechových hudeb, jejichž pořadatelem je Ochotnický
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divadelní spolek Bozděch s Kyzivátovou kapelou. Pořadatelé tentokrát
pozvali na setkání další dvě výborné dechové hudby – Turnovanku

Turnovanka

a Březovanku z Čáslavi. Velmi dobré výkony všech tří kapel, příjemné
prostředí bystřického areálu a nádherné letní počasí vytvořily pro téměř
tři stovky posluchačů pěkný kulturní zážitek. Kyzivátova kapela si navíc
přizvala stálice mezi dechovkovými zpěváky Milana Černohouze
a Blanku Tůmovou, kteří také celý program i slovně doprovázeli.
Zpestřením koncertu bylo i vystoupení malých mažoretek Pomněnky
z Jičína.
Za úspěch celé akce patří poděkování
všem účinkujícím, pořadatelům, paní
starostce obce Bystřice a místním občanům.
Projekt se uskutečnil za finanční podpory
Královéhradeckého kraje a Města Libáň, za
přispění patří dík i firmě Aditiv, Aveflor
a autodopravě Milana Šíby.
Josef
Stránský
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
ZAHÁJILI JSME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a je čas vrátit se do školních
lavic. Žáci jsou po dlouhých prázdninách ještě myšlenkami jinde. Je pro
ně relativně náročné zvyknout si na změnu, která přichází se vstupem do
školy.
Nový školní rok byl tedy zahájen a my všichni společně se budeme
snažit o vytvoření pozitivní atmosféry, vzájemné důvěry a tvořivou
spolupráci. Jen tak se nám podaří dosáhnout plánovaných cílů.
Ráda bych se ale ještě vrátila k prázdninám a změnám, které v tomto
období proběhly. V základní škole byly vyměněny čtyři topné radiátory
a nainstalovány poloautomatické regulační ventily na všechna topná
tělesa. Ve dvou třídách jsou nové žaluzie, které umožní zlepšit práci
s interaktivní tabulí. V jídelně mateřské školy pan školník položil nové
linoleum. Od prvního srpna došlo ke změně názvu u školského zařízení
Školní jídelna s místem Na Sídlišti 550 (MŠ). Do školského rejstříku byla
zapsána Školní jídelna – výdejna. V této výdejně se připravují pro děti
dopolední a odpolední svačiny a probíhá vydávání obědů. Ve školní
jídelně při základní škole se vaří všechny obědy. Došlo i k personálním
změnám. Z důvodu organizačních změn došlo k propuštění jedné
pracovnice školní kuchyně. Na místo vedoucí kuchařky nastoupila paní
Jaroslava Pokorná, která pracovala ve školní jídelně v mateřské škole.
Dohlédne na přípravu a kvalitu obědů pro děti v mateřské škole.
Přepravu obědů pro nás zajišťují Technické služby města Libáň. Věříme,
že vše bude probíhat ke spokojenosti všech zúčastněných. Náš
pedagogický sbor posílil nový kolega. Pan učitel Miroslav Košťák bude
pracovat jako zástupce ředitele školy a vyučovat bude český jazyk ve
čtvrté třídě a hudební výchovu na druhém stupni základní školy.
Závěrem přeji všem žákům, pedagogům a provozním zaměstnancům
hodně štěstí, pohodu ve škole, spokojenost s dosaženými výsledky
a především pevné zdraví. Ať se nám školní rok 2013/2014 vydaří.
Mgr. Ladislava Hazdrová
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PRVNÍ DEN VE ŠKOLE
Dne 2. září 2013 bylo před budovou ZŠ Libáň po dvouměsíčním
prázdninovém klidu velmi živo. Naše základní škola přivítala nejen své
staré známé, již ostřílené a zkušené žáky 2. až 9. ročníku, ale i 23 nových
žáčků – prvňáčků. U starého vchodu do školy je přivítala jejich třídní
učitelka Mgr. Stanislava Košková a pak se jich ujali žáci 9. ročníku, aby
jim v rámci již tradičního celoročního projektu „Pomáhejme si“ usnadnili
první školní kroky. Ono vyjít sám, bez rodičů, po schodech k paní
učitelce a pak vejít do školy, to chce notný kus odvahy. Není vůbec
k zahození, když vedle sebe prvňáček má staršího kamaráda, který ho
vezme za ruku, dovede do třídy, pomůže pověsit školní tašku na háček
u lavice a zapomenout, že rodiče zůstali přede dveřmi. Ti ostatně za
chvilku spolu s dalšími rodinnými příslušníky do první třídy za dětmi
také přišli a sledovali, jak jim pan starosta Petr Soukup předal dárek
a přečetl pohádku. Poté je ředitelka školy paní Mgr. Ladislava Hazdrová
přivítala ve škole a dekorovala kytičkou. A pak už se jen všichni
dozvěděli od paní učitelky důležité základní informace a plni dojmů
odešli domů.

Marie Pazderská a Michaela Tarantová, žákyně třídy IX. A
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Krůček sem, krůček tam,
do světa se podívám.
Poznám nové kamarády,
postavím si z kostek hrady.
Zpívání a tancování, hraní,
spaní, povídání.
To mě baví velice,
v naší krásné školičce.
A je tu opět nový školní rok. Skončila doba prázdnin, dovolených
a vše se vrací do normálu. Léto bylo překrásné, zalité sluníčkem. Výlety,
grilování a koupání bylo jeho součástí.
I my učitelky jsme se vrátily odpočinuté a plné nápadů, námětů pro
naši práci natěšené na děti již známé, ale i nově příchozí.
V naší mateřské škole jsou dvě třídy. První třída „Sluníčka“, jsou to
děti 3–4 leté, proto se u nich někdy objeví i pláč. Poprvé od maminky
není lehké pro dítě, ani pro nás, musíme si na sebe vzájemně zvykat.
Druhá třída „Berušky“, jsou to děti 5–6 leté, tedy „předškoláci“, kteří
se těší již na velkou školu, jak říkají. V každé třídě je 28 dětí. Školka je
zaplněná, mohla by se ještě „nafouknout“ pro velký zájem rodičů, ale
není to možné.
Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Náš svět“, ve
kterém se prolínají čtyři roční období. Je zaměřen na vytvoření
podmínek k bohatému a radostnému naplnění každého dne, který dítě
v mateřské škole prožije. Vzdělávací nabídka je přizpůsobena věku dětí
ve třídě.
Opět bude pro děti k dispozici hudebně – pohybový kroužek, hra na
flétnu, logopedie (náprava řeči). Protidrogová výchova, která probíhá
formou pohádek, a děti nás mnohdy překvapí svými znalostmi
a postřehy k tomuto tématu, které slyší a vidí kolem sebe.
Předškolní děti budou jednou v měsíci navštěvovat keramickou dílnu
v základní škole, neboť jsme její součástí a spolupráce je na dobré úrovni.
Děti se na práci s hlínou již dopředu těší.
Snažíme se o spolupráci s rodiči, proto vymýšlíme různé výtvarné
soutěže a akce, do kterých se právě i oni zapojí.
V tomto školním roce došlo ke změně v naší mateřské škole. Jídelna se
změnila ve výdejnu, jídlo je přiváženo ze základní školy. Věříme, že vše
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bude dobře fungovat a všichni si na tuto změnu zvykneme. Chceme jen
to nejlepší pro naše děti.
Doufáme, že nejen děti, ale i rodiče budou s naší prací spokojeni a celý
školní rok proběhne v pohodě a vzájemné spolupráci.
kolektiv učitelek MŠ Libáň

Třída Sluníčka
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KNIHOVNA
MAREK ŠOLMES SRAZIL
V pátek 21. června navštívil Libáň spisovatel, skladatel, zpěvák
a kytarista Marek Šolmes Srazil se svým programem pro děti. V tento
den přišli některé děti ze školky a někteří žáci první třídy domů
pomalovaní jedničkami, srdíčky nebo hipíky. Těmi je ozdobil Marek
během svého programu. Autorské čtení knihy „Pohádky do postýlky“
pojal velmi netradičně. Předčítání prokládal zpěvem a hraním na kytaru,
na papír maloval některé postavy ze svých pohádkových knížek
a malovat je se učily i děti u tabule. Poznaly tak „Frňka“ a jeho
„klobonos“ nebo „nožilindy“ a kuřecí dvojčata Vaječnatku Kropenatou
a Kropenatku Vaječnatou. Za splnění úkolu nebo správnou odpověď jim
Marek namaloval na ruce jedničku s hvězdičkou a hipíkem ozdobil čelo.
Na jeho japonskou rozcvičku děti určitě nezapomenou a ani přítomné
paní učitelky. Každé dítko si nakonec odnášelo kresbu pohádkových
hrdinů Frňka, Kropenatky nebo Vaječnatky, aby si je mohly kreslit i ve
škole s učitelkami anebo prostě jen tak doma.
Na vizitce Marka Šolmese Srazila si přečtete: učitel, spisovatel,
skladatel, básník a hippie. Jak jsme se přesvědčili, mluví vizitka pravdu,
protože jeho výkon byl strhující a všezahrnující. Jeho hlavní povolání je
učitel angličtiny v pražské Montessori school. Kromě toho učí děti hře na
kytaru, šéfuje tři kapely – The Ignu, The Ignu Underground a The Ignu
Pianissimo. Navazuje, i když trochu tvrdším stylem, na hudbu 60. let,
která jsou jeho nejoblíbenějším obdobím. Nepíše jen pohádky pro děti,
ale také pro dospělé, básně a v poslední době také krátké prózy, které
nazývá romaneta. A hippie? To je nostalgická vzpomínka na bouřlivé
mládí. Základní principy hnutí svobody a lásky však v Markovi
zůstávají dodnes.
Při tolika aktivitách není divu, že jsme termín vystoupení museli
zamlouvat téměř s ročním předstihem, ale výsledek stál za to. Na závěr
jeho vystoupení se ho děti nadšeně ptaly: „Nechcete přijet za námi zase
zítra?“ Bohužel, druhý den byla sobota a na Marka čekala jeho rodina,
ale určitě do Libáně zase rád přijede. Oba díly jeho Pohádek do postýlky
je možné si půjčit v knihovně a při takové návštěvě mohou děti svůj
obrázek Frňka z besedy doplnit dalším Markovým obrázkem. V knihách
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je přiloženo i CD s pohádkami a písničkami, které mohou děti
poslouchat sami, pokud nemají rodiče zrovna čas. Pohádky oslovují
především děti od tří do šesti let, ale poslouchají se dobře i dospělým.
Jsou to spíše milé příběhy, plné něhy a lidské slušnosti, které se
v dnešním světě dětí i dospělých zoufale nedostává.
Po rozdováděném vystoupení přišla řada na vážnější část programu
dne a tím bylo pasování prvňáčků na rytíře-čtenáře knihovny. Na tento
slavnostní akt byli pozváni i rodiče a prarodiče dětí. Poté, co prvňáčci
nejen panu starostovi dokázali, že umí opravdu dobře číst, bylo vždy za
kytarového doprovodu Marka vyhlášeno jméno pasovaného čtenáře.
Ten poklekal a paní knihovnice jej pasovala na rytíře-čtenáře. Od pana
starosty pak každý pasovaný čtenář obdržel pasovací glejt, průkazku do
knihovny, záložku do knížky a knížku básniček Radka Malého
„Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky“. Tyto dárky získala knihovna
pro děti v rámci projektu „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“,
organizovaného Svazem knihovníků a informačních pracovníků České
republiky, do kterého se naše knihovna každoročně aktivně zapojuje.
Dopoledne bohaté na program rychle uběhlo a já věřím, že děti mají
na co vzpomínat, ať už na legraci s Markem Šolmesem Srazilem, na
rozechvění před zkouškou ze čtení, obavu z velkého pasovacího meče či
na radost z první průkazky do knihovny. Bylo to pro nás pro všechny
příjemně strávené dopoledne.

Lucie Hlaváčková
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MÍSTNÍ SPOLKY
KOZODÍRSKÝ VÝSTŘIK
V sobotu 20. července 2013 se konal 8. ročník soutěže v hasičském
sportu s netradiční štafetou „Kozodírský výstřik“. Počasí nám opět přálo
a zasoutěžit si přijelo 7 družstev žen,
10 družstev mužů
a 1 družstvo dětí.
V přestávce
mezi
štafetami a útoky se
v přetahování lanem
umístili na prvním
místě muži z Kozodírek a ženy z Vlčího Pole. Výsledky
útoků + štafet muži:
1. Humburky, 2. LiLibáňské noviny č. 68
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báň B, 3. Libáň A; ženy: 1. Kozodírky, 2. Prodašice, 3. Libáň; děti:
1. Libáň.
Celým dnem a večerem, slovem
a hudbou provázeli Ruda Janeba
a Michal Vlk. Poděkování patří
všem, kteří se podíleli na přípravě
a průběhu soutěže, zvláště pak
budoucímu nejmladšímu členovi
Štěpánkovi Kinclovi.
Letos poprvé se přihodila
nepříjemná věc, když se dva mladíci Adam V. a Jaroslav M. z Bystřice
pokusili odcizit hliníkový profi žebřík, který byl uložený pod podiem,
naštěstí se podařilo jim v tom zabránit. Doufáme, že v budoucnu se nic
podobného opakovat nebude. Soutěž a večerní zábava je pro lidi, kteří
chtějí přijít a bavit se.
Miroslava Řezníčková
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NECKYÁDA
17. srpna 2013 se konala na libáňském koupališti Neckyáda. Počasí se
vydařilo, diváci přišli v hojném počtu, ale plavidel bylo opět málo. Týmy
Šmoulové z Libáně, Brouci z Brodku, Závod míru z Kozodírek a Mouchy
z Kozodírek. Po třech soutěžních disciplínách na prvním místě skončili
Šmoulové – cena živé selátko, druhé místo Brouci – cena soudek piva,
třetí místo Závod míru – cena karton šampaňského a čtvrté místo
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Mouchy.
Den
pokračoval večerní
country zábavou,
kterou
zajistila
Jičínská
skupina
„Kanci“.
Příští
ročník
libáňské
Neckyády
bude
připravena soutěž
i pro děti. Těšíme
se na příští ročník,
kde jistě uplatníte

svojí
fantazii,
abychom
si mohli
společně
zařádit.
Miroslava
Řezníčková
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Z ČINNOSTI SDH PSINICE
15. června 2013 se konala Noční hasičská soutěž. V 19 hodin, ještě za
denního světla, proběhlo první kolo požárních útoků. Druhé kolo začalo
ve 22 hodin za úplné tmy. Soutěže se zúčastnila 2 družstva žen
a 8 družstev mužů. V kategorii žen zvítězily domácí Psinice, druhé místo
obsadily ženy z Brodku. V kategorii mužů skončili na prvním místě
hasiči z Holína, druhé místo obsadily domácí Psinice a třetí skončili muži
z Libáně. Všechna družstva byla odměněna věcnými cenami.
Za pěkného počasí se 13. července 2013 od 13 hodin začaly sjíždět na
hřišti ve Psinicích malé motocykly „Babetty“. K našemu překvapení jich
přijelo 33. Ve 14 hodin byla odstartována vyjížďka na trati Libáň, Zliv,
Ledkov a zpět na hřiště ve Psinicích. Okruh se jel celkem 5 x. Soutěžilo se
ve dvou kategoriích, v rychlosti a v přesnosti. V první kategorii přesnost
zvítězil Michal Polák, druhý byl Jan Zajíc ml., třetí Jiří Hanuš. V druhé
kategorii rychlost zvítězil Matyáš Kaprál, druhý byl Tomáš Buchar a třetí
Miroslav Rubín. Všichni soutěžící byli odměněni věcnými cenami. Po
celou dobu akce bylo zajištěno občerstvení a to grilovaná kýta, párky
z udírny, pivo, limo atd.

20. července 2013 se družstvo žen zúčastnilo soutěže „Kozodírský
výstřik“. Děvčatům se mnoho nedařilo a skončila na sedmém místě.
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V sobotu 27. července 2013 jsme pomáhali panu Ortovi z Libáně a jeho
skupině historického šermu „Lvi ze Staré“ se zajištěním šermířského
klání.
24. srpna 2013 se konal jubilejní
10. ročník „Loučení s prázdninami“.
Účast dětí i diváků předčila naše
očekávání, akce se zúčastnilo 265 dětí.
Úderem 14. hodiny se na podiu
objevila populární hudební skupina
MAXIM TURBULENC se svými
známými písničkami. Po skončení
jejich vystoupení se rozběhly dětské soutěže, např. malování, navlékání
korálků, skákání v pytli, koulení koblížků, lovení rybiček, lezení po
provazovém žebříku, prolézání krokodýlem a jiné. Dalším bodem
programu bylo šermířské vystoupení skupiny p. Orta „Lvi ze Staré“.
Poté následovalo taneční vystoupení s koněm, které předvedla paní
Drbohlavová z Křešic. Posledním číslem bylo vystoupení hudební
skupiny s názvem „Řehečské kvarteto“. Po celé odpoledne měly děti
také možnost svézt se na koni. Celému programu přihlížela paní
spisovatelka Ilona Pluhařová, která představila svoji novou knížku
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„Země bledulek“. Celý program tradičně moderovala Kateřina Vaňková
Hronová. Pro přítomné bylo po celou dobu připraveno občerstvení, a to
grilované kýty, párky z udírny, párky v rohlíku, kuřecí řízečky a k tomu
pivo, limo, vínečko atd. Závěrem chceme poděkovat všem, kteří nám
s realizací této akce pomohli.
Závěrem našeho výčtu akcí tu máme ještě jednu pozvánku. V sobotu
14. září 2013 od 15 hodin se bude konat 3. výroční koncert v kostele
sv. Jiří ve Psinicích, na kterém vystoupí Jitka Koláčná, Ondřej Koláčný,
Vojtěch Tichý a Václav Štěpánek. Vstupné je 80 Kč.
za SDH Psinice Petr Sajdl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. ROČNÍK HASIČSKÉ DĚTSKÉ SOUTĚŽE
7. září 2013 se v Kozodírkách konal 5. ročník hasičské dětské soutěže
v požárním útoku o putovní pohár SDH Libáň, kterého se zúčastnilo 11

dětských družstev – 6 družstev starších dětí a 5 družstev mladších dětí.
Oba poháry vyhrály děti z hasičského spolku Brada - Rybníček.
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POVĚSTI Z LIBÁŇSKA
PAMÁTNÉ STROMY NA LIBÁŇSKU – POKRAČOVÁNÍ
ŽIŽKŮV BUK U MILKOVIC
Nedaleko Libáně je dvůr Milkovický, který se již počátkem
předminulého století mohl chlubit velkým sadem, čítajícím 8.000
ovocných stromů. Kdysi zde stávala ves, tvrz a dvůr a již roku 1323 se
tvrz připomínala jako sídlo Albínovo.
U dvora býval mohutný buk, okovaný těžkým železným kruhem.
Buk, pod kterým podle pověsti odpočíval Jan Žižka a jeho kůň byl
k němu přivázán, býval největším bukem v kraji. Dnes již neexistuje a na
jeho místě jsou jen poslední zbytky rozpadlého kmene. Strom zanikl
kolem roku 2000 – podle místních pamětníků zahynul pod hromadami
hnojiv, které zde skladovali družstevníci.
Pozn.: V letech 1420–1425 prošlo zdejším krajem třikrát Žižkovo vojsko.
Stromu byl věnován i prostor v televizním pořadu Paměť stromů v dílu č. 7;
Žižkovy stromy.

KAŠTANY U SV. GOTHARDA – patrona starohradských
Asi před dvěma sty třiceti lety, za velkého sucha, rozhodli se občané
starohradští, že se uchýlí s prosbou o vodu k sv. Gothardu. Snad jejich
prosbě bylo vyhověno a občané splnili slib a nechali si zhotoviti sochu
sv. Gotharda. Horší to bylo s místem, kam by sochu postavili. Každý
radil a přimlouval se, aby byla postavena na jeho poli a on měl svého
patrona, který by ochraňoval jeho pole. Dlouho se rozhodovalo, ale
dohody nebylo dosaženo. Bylo proto rozhodnuto, aby byla socha
naložena na nosítka a občané ji nesli kol svých polí, že se snad najde
vhodné místo. Vše rozhodla náhoda. V místech, kde dnes socha stojí,
stala se rozvážným občanům nehoda. Praskla jim nosítka. Všichni si
s radostí oddychli a byli rádi, že konečně našli místo, kde by socha
mohla státi. Ač socha stála u cesty, zdálo se jim, že tam ještě něco chybí.
Vysadili tam proto kaštany.
Dnes mohutné stromy chrání sv. Gotharda před deštěm a nepohodou,
aby světec mohl zase ochraňovati okolní pole.
Hlas našeho venkova, roč. XXV, č. 6 z r. 1944
Dobový údaj je upraven dle současného letopočtu
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Ostatní památné stromy na Libáňsku (bez dochovaných pověstí)
DUŘTŮV DUB – Libáň
JÍROVCE STARÉ HRADY – Staré Hrady
KOZODÍRSKÝ DUB – k. ú. Libáň
LIBÁŇSKÁ LÍPA – Libáň Na Horách
STARÁ LÍPA – Staré Hrady
STARÉ LÍPY – Staré Hrady
SEDLIŠŤSKÝ DUB – k. ú. Staré Hrady
Údaje pocházejí z databáze AOPK ČR – Wikipedie
z Libáňských pověstí a dostupných materiálů vybral Josef Stránský
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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STALO SE…
1763 – před 250 lety
Na základě papežské buly bylo v Libáni založeno "Bratrstvo Jana
Nepomuckého", jehož znakem byly zvláštní ražené mince od Fr.
Altomonte.
1783 – před 230 lety
14. dubna byly patentem zrušeny rychtářské úřady a jejich soudní
pravomoc byla přenesena na magistráty. Mít magistrát měla i Libáň, ale
na právníka neměla dost financí, a proto podléhala magistrátu
kopidlenskému. Rychtářské právo bylo zrušeno za purkmistra Jana
Macka.
1848 – před 165 lety
V tomto roce žádala Libáň o zřízení okresního soudu, o který žádalo také
Kopidlno. Rozhodující úředník Wessenberk byl pro Libáň, ale
vrchnostenský úřad v Kopidlně i předseda komise Hikiš se snažili dostat
soud do Kopidlna. Pro Libáň byla však většina obcí (36) a majitel panství
hrabě Šlik byl neutrální, protože mu Libáň ponechala zdarma doživotně
honitbu. Spor vyhrála Libáň a dne 16. srpna 1849 byl soud v Libáni
povolen.
1868 – před 145 lety
Z náhrady válečných škod byla Libáň odškodněna a město začalo hned
uvažovat o výdlažbě náměstí. Práce byla zadána Josefu Fajtkovi. Bylo
použito písku ze zlivské louky pod dnešním hřbitovem. Celkové
náklady činily 3.572,53 zlatých.
1883 – před 130 lety
Ze stodoly u č. p. 64 (za dnešním kulturním domem) byla postavena
škola o dvou třídách.
1888 – před 125 lety
V Libáni byla založena tělocvičná jednota Sokol.
1893 – před 120 lety
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Vedla se urychlená jednání o povolení měšťanské školy v Libáni. Obecni
zastupitelstvo se zavázalo, že ponese veškerý náklad se zřízením
a vydržováním této školy i za obec Lično.
1903 – před 110 lety
V Libáni byl založen „Polévkový spolek“, který vyvářel polévky pro děti.
1918 – před 95 lety
V zimě bylo provedeno na Jičínsku několik vrtů na uhlí. Ve 467 m
hlubokém vrtu, provedeném v cukrovaru Davida Blocha byl zjištěn
pramen minerální vody, složením podobným Poděbradce.
1923 – před 90 lety
S opravdickým elánem se uvedl do života „Výbor pro postavení Husova
pomníku“, který ihned navázal jednání s prof. Lad. Šalounem, který
později pro jmenovaný výbor zhotovil model třetího Husova pomníku
v Čechách.
1943 – před 70 lety
Libáň dostala darem plán na novou radnici.
1948 – před 65 lety
V Libáni bylo 22. září zahájeno vysílání místního rozhlasu.
1953 – před 60 lety
25. června byla sokolská jednota přejmenována na „Dobrovolnou sportovní
organizaci JISKRA“.
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1958 – před 55 lety
Ulice T. G. Masaryka byla přejmenována na 9. května a Rašínova na
B. Němcové.
1963 – před 50 lety
Byla dostavěna nová školní budova a zahájena výstavba školní kuchyně.
V nové škole byla slavnostně zahájena výuka 2. září.
1968 – před 45 lety
V Kozodírkách byla vystavěna autobusová čekárna s klubovnou
místních hasičů.
1973 – před 40 lety
V tomto roce byla dokončena hrubá stavba nové požární zbrojnice
v Jiráskově ulici.
1993 – před 20 lety
Byly položeny panely na obvodu koupaliště a opravena socha
M. J. Husa.
Josef Stránský

SPORT
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ FOTBALOVÉ MLÁDEŽE
TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL LIBÁŇ –
SELETICE 2013
Stejně jako v předchozích dvou letech jsme pro malé fotbalové
nadšence připravili letní fotbalové soustředění. Na rozdíl od minulých
let jsme upustili od horského prostředí a naším cílem se stal sportovní
areál v Seleticích.
Jelikož v okolí Seletic se nachází mnoho cyklotras, rozhodli jsme se, že
na soustředění pojedeme na kolech a kola využijeme k dalším aktivitám.
Odjezd jsme naplánovali na středu 7. srpna 2013. V odpoledních
hodinách za velkého horka jsme vyrazili směrem do Dětenic, kde po
povinné zmrzlině jsme pokračovali na Prodašice a Seletice.
Patnáctičlenný peloton podporovaný servisním vozem (TONDABUSem)
dorazil do cíle asi za hodinu. Po seznámení s prostředím a ubytovnou
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jsme se hned vrhli na hřiště. Po večeři jsme si zahráli fotbálek a trénovali
fotbalové dovednosti. Večer jsme zhlédli fotbal v televizi a šli spát.
Ráno nás před snídaní čekala rozcvička, lehký výklus do lesa a souboj
v přetahování. Po snídani a nutné hygieně jsme trávili celé dopoledne na

hřišti, kde jsme zdokonalovali své fotbalové dovednosti. Po obědě
a krátkém odpočinku jsme vyrazili na cyklovýlet. Naším cílem byl
rybník v Ledcích, kde jsme se vykoupali (pro některé děti premiéra
koupání v rybníce) a poté přejezd do Jabkenic s nezbytným
občerstvením. Po večeři jsme opět vyběhli na hřiště, kde jsme si to
rozdali v miniturnaji trojic. Čas před spaním byl vyplněn společenskými
hrami.
Páteční ráno opět začalo rozcvičkou tentokrát doplněnou soubojem
dvojic v přeskocích přes lano. Celá dopolední tréninková jednotka byla
věnována individuálním dovednostem a zakončena modelovým
zápasem. Po výborném obědě a nezbytném odpočinku nás odpoledne
čekal další cyklovýlet na Tuchom plný různých lesních zkratek. Navečer
se trochu pokazilo počasí, a tak večerní trénink byl nahrazen jinými
aktivitami (rébusy, karty, hry).
I v sobotu nás tradiční budíček v 6:30 opět vyhnal na rozcvičku. Po
vydatné snídani jsme připravili tréninkovou jednotku zaměřenou na
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zpracování a vedení míče a přihrávání míče. Odpolední program byl
opět cyklistický a naším cílem byl tentokrát zámek Loučeň. Po večeři
jsme ještě uspořádali závody v přesnosti střelby. Následovala poslední
noc v „seletickém prostředí“.
Ani v neděli jsme si neodpustili tradiční ranní rituál – rozcvičku. Po
snídani a předběžném úklidu jsme si naposledy zatrénovali a začali balit
domů. Před obědem jsme rozdali medaile a drobné upomínkové dárky.
Po obědě jsme se rozloučili s prostředím seletického areálu a vydali jsme
se zpět domů.
Věřím, že se vzpomínkami z fotbalového soustředění se chlapci rádi
podělí a přilákají mezi sebe další fotbalové nadšence.
Na závěr je třeba poděkovat Tondovi Hurcíkovi, Karlu Němečkovi,
Jirkovi Grosmanovi a Láďovi Petrtýlovi, že věnovali část svého volného
času a strávili s libáňskými mladými fotbalisty pět vydařených dní.
Roman Myška, Tělovýchovná jednota Sokol Libáň
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. ROČNÍK MEMORIÁL RADKA KYZIVÁTA
Předposlední srpnovou sobotu se na libáňském hřišti konal již
8. ročník Memoriálu Radka Kyziváta, fotbalový turnaj přípravek.
Letos pozvání na turnaj přijali soupeři z Chomutic, Kopidlna,
Dobrovice, Železnice, Mladé Boleslavi a samozřejmě pořádající Libáň.

Družstva se utkala systémem každý s každým a bylo celkem sehráno
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15 utkání, ve kterých padlo celkem 78 branek. Poslední tři utkání byla
pravým vyvrcholením turnaje, neboť se vždy střetla družstva, jež měla
shodný bodový zisk. Nejprve domácí TJ Sokol Libáň v přímém souboji
o třetí místo porazila TJ Sokol Chomutice 1:0 a překvapivě obsadila
3. místo. Dále k souboji o 5. místo nastoupily týmy SKP Mladá Boleslav
a FK Kopidlno. Šťastnější nakonec byli hráči Boleslavi, kteří vsítili svoji
jedinou branku právě v tomto utkání. Na hráče Kopidlna zbylo 6. místo.
Poslední zápas turnaje rozhodoval o celkovém vítězi, protože tento
zápas byl zápasem dosud neporažených. Hráče FK Dobrovice k vítězství
prostřílel nejlepší střelec turnaje Petr Durna (13 branek), který zápas
proti TJ Sokol Železnice rozhodl třemi brankami.
Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Martin Diviš z SKP Mladá
Boleslav, nejlepším hráčem byl zvolen libáňský Filip Smetana. Součástí
turnaje byla také dovednostní soutěž v přesnosti střelby, kde nejlepších
výsledků dosáhli Jakub Pažout (SKP Mladá Boleslav), Petr Kryl (TJ Sokol
Chomutice) a Tomáš Hudeček (SKP Mladá Boleslav).
Na závěr se sluší poděkovat Městu Libáň, které tento turnaj finančně
podpořilo a tím přispělo k lepší úrovni turnaje. Poděkování patří také
rozhodčím – Jiřímu Peštovi a Richardu Havelkovi, kteří všechna utkání
odřídili.
Pozitivní ohlasy zúčastněných družstev nás zavazují k pečlivým
přípravám dalších turnajů, které plánujeme uspořádat v příštím roce.
Tabulka:
FK Dobrovice
5
0
0
22:5
15
TJ Sokol Železnice
4
0
1
20:5
12
TJ Sokol Libáň
3
0
2
10:10
9
TJ Sokol Chomutice
2
0
3
15:10
6
SKP Mladá Boleslav
1
0
4
1:23
3
FK Kopidlno
0
0
5
10:25
0
Roman Myška, Tělovýchovná jednota Sokol Libáň
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÁŽENÍ SPORTOVNÍ PŘÁTELÉ,
v tomto vydání Libáňských novin Vám trenéři předkládají informace
o životě v libáňských fotbalových mužstvech. Snaží se ve svých článcích
zhodnotit závěr minulého fotbalového ročníku, letní přípravu a vstup do
sezony 2013/2014.
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Mužstvo přípravky
Družstvo přípravky v minulém soutěžním ročníku 2012/2013
obsadilo celkové 7. místo v okresním přeboru mladších přípravek. Ze 42
utkání jsme 19 x vyhráli a 23 x prohráli při celkovém skóre 212:158.
Umístění a výsledky nejsou u této kategorie rozhodující, těší pozitivní
přístup dětí, ale také rodičů, kteří se snaží vést své děti ke sportu
a podporují chod družstva přípravky.

Roman Myška, trenér přípravky

Mužstvo mladších žáků
Uplynulou sezonu musíme hodnotit velice kladně, jelikož se naši hráči
ve své soutěži umístili na prvním místě a stali se přeborníky okresu Jičín
v kategorii ml. žáků.
Cesta k tomuto úspěchu ale nebyla vůbec lehká. V podzimní části
soutěže se o špičku tabulky naši borci přetahovali se svými soupeři.
V průběhu zimy ale svědomitě trénovali a vychytávali svoje slabiny.
Tvrdá zimní příprava se projevila vybojovaným vítězstvím nad celky
z Robous a z Milíčevsi, které naši borci převálcovali shodně 6:1. Poctivá
práce se zúročila i v zápasu s Kopidlnem, které dostalo „nakládačku“
9:2. Přetahovaná o 1. místo v soutěži se tak zúžila na utkání
s Chomuticemi. I tento zápas naše fotbalové naděje zvládly na výbornou,
soupeře z Chomutic porazily v poměru 4:2 a po zásluze si libáňští borci
vykopali titul přeborníka okresu Jičín. Třešničkou na fotbalovém dortu je
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navíc skutečnost, že nejlepším střelcem Okresního přeboru se stal
libáňský hráč Filip Skořepa. Je jistě na místě chlapcům a trenérovi
J. Sekyrovi jménem TJ Sokol Libáň za jejich výkon poděkovat a popřát
jim do dalších bojů mnoho fotbalového štěstí.
hráči žáků – Sekyra Jakub a Ondra Miech

B – tým TJ Sokol Libáň
Po minulé sezoně, která dle umístění v konečné tabulce nedopadla dle
našich představ, jsme letní přípravu, jak je již zvykem, zahájili společně
s A – týmem. Letní příprava byla zaměřena na získání fyzických sil pro
všechny hráče. Pro mladé hráče, kterých je v B – týmu většina, je to ku
prospěchu při jejich dalším růstu ve fotbalových dovednostech a důkaz,
že při snaze chtít se zlepšovat existuje možnost hrát i v A – týmu Sokola
Libáň. Kvalitní příprava na novou sezonu se potvrdila hned úvodním
zápasem, kdy B – tým vyhrál vysoko 7:0 s týmem Podskalan Podhradí
„B“. Ovšem přesvědčivý výkon jsme si nepřenesli do druhého zápasu
proti Češovu, kde jsme prohráli 2:1. Tento výsledek byl opět vrácením
do reality a potvrzení pro všechny hráče, že bez snahy vyhrát bohužel
nevyhrajeme. Ani v dalším utkání jsme nedokázali zvítězit, když jsme na
domácím hřišti prohráli s týmem Stará Paka „B“ 2:0.
Doufáme, že tyto výsledky a především výkony se zlepší v dalších
utkáních, ale pro zlepšení je třeba přistupovat zodpovědně k zápasům
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i tréninkům, které jsou základem sehranosti týmu. Věříme, že se u hráčů
B – týmu v následujících zápasech ukáže chuť do fotbalu a s ní přijdou
i výsledky tohoto týmu.
Jiří Knížek – vedoucí „B“ mužstva

A – tým Sokol Libáň
Hodnocení jarní části 2012/2013. Na jaře jsme sehráli 5 utkání na
domácím hřišti s výsledkem 2 výher, 1 remízy a 2 proher se skórem 11:7.
I ve dvou utkáních, které jsme prohráli, jsme nebyli daleko od zisku
jednoho nebo třech bodů. Na hřištích soupeřů jsme sehráli 8 utkání
s výsledkem 1 výhry a 7 proher se skórem 12:39. Domnívám se, že dvě
porážky byly nezasloužené. O více bodů jsme se připravili svojí
nedisciplinovaností a nekoncentrovaností na hru. Celkově jsme skončili
11. se skórem 53:74 s 28 body.

Přípravu na sezonu 2013/2014 jsme začali 16. července, měsíc před
prvním mistrovským utkáním, a to tréninkem 3 x týdně. Tato část
proběhla za účasti 16 až 18 hráčů na každém tréninku. Odehráli jsme
3 přípravná utkání. S přístupem hráčů jsem byl spokojen.
Po prvních 5 mistrovských utkáních máme na kontě pouze tři body
a hrozivé negativní skóre. Největší problém v našem mužstvu vidím při
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proměňování šancí, které si vypracujeme, v pomalém přechodu do
útoku a velké propustnosti obrany. Brankáři bohužel také nepředvádějí
to, co jsme od nich očekávali. Víme, kde jsou chyby a budeme pracovat
na jejich odstranění.
Já stále svým hráčům věřím a doufám, že fanoušci přijdou podpořit
mladé odchovance libáňského fotbalu, kteří se zapracovávají do
mužstva. Je to možná cesta na delší dobu, ale v současných podmínkách
klubu cesta jediná (pokud oddíl nemůže platit hotové hráče, kteří
přicházejí na hostování nebo na přestup).
Je dobré, že TJ Sokol Libáň má velmi schopné a pro věc zapálené
trenéry u mládeže. Čas určitě ukáže jejich dobrou práci, až chlapci
budou nahrazovat současné hráče A mužstva.
Skřivánek František, trenér „A“ mužstva

Stojící zleva: trenéři J. Pešta, F. Skřivánek, hráči R. Havlík, L. Miech, P. Bányácski, J. Švorc,
V. Kropáček, J. Smetana, předseda oddílu M. Valnoha.
Sedící zleva: hráči Z. Pešta, J. Kohout, L. Tu Hai, O. Mička, R. Balcar, D. Knížek, R. Mutzer,
M. Valnoha ml.

P.S.: Vážení fotbaloví přátelé,
jistě si vzpomenete na přelom května a června, kdy příroda ukázala
svoji nevlídnou tvář. Vzniklé záplavy poškodily mj. hřiště a další
majetek fotbalových oddílů našeho kraje. Následně Královéhradecký
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krajský fotbalový svaz vyzval oddíly k solidaritě a pomoci postiženým
oddílům.
Těší mě, že na tuto výzvu pružně zareagoval fotbalový oddíl naší
tělovýchovné jednoty a touto cestou děkuji hráčům žáků, kteří cenu
získanou za přeborníka okresu – sadu fotbalových dresů, ochotně
poslali svým povodní postiženým kamarádům z Chlumce nad
Cidlinou. Tento lidský přístup (bohužel ojedinělý v rámci kraje)
ocenil na svém jednání i výkonný výbor Krajského fotbalového svazu
Královéhradeckého kraje, když veřejně ve svém prohlášení poděkoval
TJ Sokolu Libáň za projevení solidarity s oddíly postiženými
povodněmi formou věnování mládežnických dresů postiženému
klubu.
Závěrem článku bych rád jménem Tělovýchovné jednoty Sokol Libáň
poděkoval všem hráčům za předváděné výkony na hřišti a reprezentaci
naší TJ, trenérům za náročnou práci v přípravě hráčů, rodičům malých
fotbalistů za časovou náročnost, obětavost a finanční podporu, kterou
našim fotbalovým nadějím věnují, samozřejmě poděkování patří i všem
libáňským fotbalovým příznivcům, kteří podporují naše fotbalisty
i v době, když se hra na hřišti nedaří, a v neposlední řadě si poděkování
zaslouží i sponzoři a pomocníci fotbalového oddílu TJ Sokol Libáň.
Valnoha Milan, předseda Tělovýchovné jednoty Sokol Libáň
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

125. VÝROČÍ TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL
V sobotu dne 31. srpna se odehrála v prostorách Tělocvičné jednoty
Sokol Libáň divadelní komedie pod názvem „(Ne)prodejné manželky“.
Divadlo bylo zahráno v podání divadelního spolku Vojan z Českého
Dubu. Zvláštnost spočívá v tom, že se odehrálo v prostorách, které
dlouhá léta chátraly. Je to obrovská škoda, protože svými proporcemi
a umístěním budova postavená v roce 1934 v městě Libáň za pouhé
2 roky patří mezi
nekrásnější budovy
tohoto města.
To, že se tato
akce k 125. výročí
založení
Sokola
v Libáni povedla,
svědčily spokojené
reakce přítomných
lidí,
bouřlivý
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opakovaný potlesk a chvála na část zrekonstruovaných prostor. Snaha
současných členů Sokola je postupně opět zprovoznit v maximální míře
tyto prostory.
Pro informovanost občanů o dalších plánech bude instalována
informační tabule před budovou, kde bude podrobně popsán
v dostatečném předstihu dlouhodobý plán. Nejen s divadlem je do
budoucna počítáno, ale připravujeme také kromě jiného např. otevření
haly pro badminton.

Milan Drozen, starosta Tělocvičné jednoty Sokol Libáň
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OD 1. ŘÍJNA VÍCEDENNÍ JÍZDENKY
POUZE ELEKTRONICKY
Nová čipová karta IREDO bude platit na zónové i časové jízdné IDS
IREDO, nejrozsáhlejšího dopravního systému v České republice.
Nová čipová karta IREDO nahradí stávající papírové jízdenky.
Všechny papírové vícedenní jízdenky tak budou mít svoji elektronickou
variantu, která se na prodejním místě nahraje na kartu. Karta tedy bude
plnit roli jízdenky a prokazovat se jí budete při cestování v rámci všech
autobusů a vlaků Královéhradeckého a Pardubického kraje zapojených
Libáňské noviny č. 68

- 45 –

do Integrovaného dopravního systému (IDS) IREDO. Jejich seznam
najdete na www.oredo.cz.
Karta bude fungovat také jako elektronická peněženka pro nákup
jednorázové jízdenky. Kredit si koupíte (nabijete) v autobuse či na
železniční stanici, kterým můžete platit ve všech autobusech a vlacích
zapojených v IDS IREDO.
Jak to funguje?
Při nákupu časové nebo zónové jízdenky na železniční stanici nebo
v autobuse dojde k jejímu nahrání na čipovou kartu. Současně vám bude
vydán daňový doklad, sloužící ke kontrole platnosti nahrané jízdenky
i k reklamaci. (Daňový doklad ale neslouží jako jízdní doklad.)
Na kartu lze nahrát všechny druhy jízdného dle platného tarifu IREDO.
Kontrola platnosti vícedenní nebo jednoduché jízdenky bude probíhat
přiložením čipové karty k odbavovacímu zařízení v autobuse,
k přenosné pokladně průvodčího ve vlaku nebo ke čtečce revizora.
Bude ještě možné jezdit i na papírovou jízdenku?
Čipová karta nahradí všechny papírové vícedenní jízdenky IREDO,
jejichž prodej bude ukončen – viz. tabulka níže. V papírové formě budou
vydávány a uznávány pouze jednorázové nepřestupní jízdenky, a to
všech typů (obyčejné, poloviční, žákovské, studentské, ZTP atd.)
a jednodenní papírová síťová jízdenka.
Kde čipovou kartu IREDO koupím?
Novou čipovou kartu IREDO je možné zakoupit na kontaktních místech
od 1. srpna 2013. Jejich seznam najdete na www.oredo.cz.
ŽÁDOST A VYDÁNÍ ČIPOVÉ KARTY IREDO
Zažádat o kartu můžete od 1. září 2013 prostřednictvím elektronického
formuláře na www.oredo.cz nebo na kontaktním místě již od 1. srpna
2013. Seznam kontaktních míst najdete na www.oredo.cz. Informace
vám také poskytne v pracovní dny od 8:00 do 16:00 operátor na
bezplatné telefonní lince 800 10 15 20.
Vydávány budou také anonymní (přenosné) karty, které si mohou
cestující půjčovat. Na tento typ karty bude možné nahrát kredit na
nákup jednotlivých jízdenek. Naopak časovou jízdenku na anonymní
kartu nebude možné zakoupit.
K zřízení karty budete potřebovat:
vyplněnou Žádost o čipovou kartu IREDO
doklad totožnosti (občanský nebo jiný průkaz obsahující jméno, datum
narození a fotografii žadatele)
průkazovou fotografii (3,5 × 4,5 cm)
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žáci a studenti – potvrzení o studiu v předtištěné kolonce Žádosti, nebo
platný Žákovský průkaz
Za vydání karty zaplatíte 150 Kč. Děti a studenti zaplatí v rámci slevy od
1. srpna do 30. září za pořízení karty pouhých 80 Kč.
U nezletilých do 15 let vyřizuje žádost i vyzvednutí karty IREDO
zákonný zástupce, který předloží rodný list žadatele nebo svůj platný
občanský průkaz, má-li v něm dítě zapsáno.
Podat žádost a vyzvednout kartu může i třetí osoba (nejen
manžel/manželka). Potřebovat bude vyplněnou žádost a písemnou
(neověřenou) plnou moc žadatele.
Při vyzvednutí čipové karty IREDO na kontaktním místě nebo na
pokladně ČD předloží žadatel nebo jeho zástupce potvrzení o přijetí
žádosti nebo svůj průkaz totožnosti.
Životnost čipové karty je 6 let.
Harmonogram postupného ukončování předprodeje a prodeje
papírových časových kupónů IREDO a papírových „přestupních“
jízdenek IREDO
Počátek
Předprodej
platnosti
Druh jízdenky
Prodej do
Platnost do
do
nejpozději
od
90denní
31. 7. 2013
31. 8. 2013
30. 9. 2013
28. 12. 2013
časové
30denní
31. 7. 2013
31. 8. 2013
30. 9. 2013
29. 10. 2013
časové
7denní
31. 7. 2013
30. 9. 2013
30. 9. 2013
6. 10. 2013
časové
Jednotlivá
relační
31. 12. 2013 31. 12. 2013 31. 12. 2013
„přestupní“
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIKAM NECHOĎTE. OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
PŘIJDE ZA VÁMI!
Svět se dynamicky vyvíjí a technický pokrok pronikl i do oblasti
vzdělávání. Aktuálním trendem je úspora času za cestování
a dostupnost vzdělávání v místě a čase, které Vám vyhovují. Za kurzy
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tak již nemusíte cestovat. Můžete si je spustit na internetu, kdekoli
a kdykoli.
Již delší dobu se na poli vzdělávání objevuje tzv. e-learning a můžeme
říct, že si tam vydobyl své pevné místo. E-learning si můžeme představit
jako předem připravené vzdělávací materiály v elektronické podobě,
které si účastník prochází formou samostudia. Materiály mívají nejčastěji
formu prezentace s multimediálními či interaktivními prvky (těmi
mohou být např. různá videa, zvukové soubory, testy či úkoly). Kurz si
můžete spustit v jakoukoli denní dobu a kdekoli, ať už jste právě doma,
v práci či na dovolené. Výuku můžete také přerušit a neomezeně se k ní
vracet.
Novější formou vzdělávání přes internet jsou pak online kurzy, někdy
nazývané také webináře. Jedná se o výuku v reálném čase s živým
lektorem. Účastník se přihlásí v předem určený čas na svém počítači do
virtuální třídy, kde má možnost vidět i slyšet lektora, sledovat jeho
prezentaci či zapojovat se do diskusí s ostatními účastníky. Tato forma
výuky si tedy zachovává výhodu interaktivity, komunikace s lektorem
a účastníky, přitom ale kurz můžete sledovat z jakéhokoli počítače
s internetem. Lektor tedy „přijde se svým školením až za vámi“.
Obě výše zmíněné metody využívá také projekt zaměřený na
občanské vzdělávání, který s ústředním mottem „Nebuď ovčan!
Občanskou gramotností proti ovčanství“ přináší návod, jak se účinně
zapojit do občanského života. Projekt se zaměřuje na pět témat: Aktivní
občanství a participace občanů na veřejném dění, Odpovědný přístup
k životnímu prostředí, Odpovědný přístup k financím, Multikulturalismus a prevence extremismu a Dobrovolnictví.
Všechny kurzy jsou realizovány zdarma a srozumitelnou formou
s důrazem na praktické pojetí a využití. Pokud si tedy chcete vyzkoušet
zdarma moderní výukové metody v praxi a přiučit se občanským
dovednostem, navštivte projektové stránky www.nebudovcan.cz, kde
najdete termíny i detailní informace.
Celý název projektu: „Podpora, stimulace a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců
v oblasti odborných a obecných kompetencí“, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0206. Projekt je
financovaný Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.
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