VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
ve svém úvodníku bych se rád vrátil k výstavbě autobusového nádraží.
V minulém čísle našich novin jsem vyjádřil přesvědčení, že po ukončení
prací archeologů bude znovu zahájena výstavba odpovídajícím tempem.
Situace je bohužel o mnoho složitější a pro město Libáň by mohla být
i vážnější. Firma Strabag nejenže promarnila téměř šest týdnů po
předání staveniště v červnu letošního roku, ale bez vysvětlení
nepokračovala na stavbě ani po ukončení archeologických prací. Celou
věc jsme diskutovali s poskytovatelem dotace a naším právním
zástupcem, neboť reálně hrozilo vrácení dotace z důvodu nedodržení

termínu ukončení stavby a doby realizace projektu. Přistoupili jsme tedy
k výzvě zhotoviteli, aby stavbu provedl bezodkladně v termínu do 31.
12. 2013 a současně jsme uplatnili penalizaci za nesplnění termínu
dokončení stavby, která začala běžet dnem 1. 11. 2013. Pokud firma
Strabag nepotvrdí náhradní termín dokončení stavby, budeme nuceni
odstoupit od smlouvy a vypsat nové výběrové řízení. V tuto chvíli není
dost dobře možné odhadnout postoj zhotovitele, neboť jednání ve
smyslu výše uvedených opatření jsou teprve zahájena. Tato
problematika nám přinesla i organizační potíže, které narušily
harmonogram dalších následných prací v prostoru náměstí, kterými byla
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výsadba sedmnácti listnatých stromů po jeho obvodu. Mimochodem, u
této akce jsem zaznamenal poněkud neadekvátní reakce některých
občanů a majitelů nemovitostí na náměstí, a to i přesto, že tento projekt
byl předem plánován, odsouhlasen zastupitelstvem, a jak si jistě mnozí
pamatují, konzultován ve formě jakéhosi referenda s početnou skupinou
našich obyvatel. Nicméně dílo je dokončeno, a pokud si k němu
přimyslíme nový povrch libáňského náměstí s vyznačením parkovacích
míst, který bude realizován na jaře příštího roku, bude výsledek této
akce přinejmenším uspokojivý.
Tak jako každý rok jsme si státním svátkem připomněli události
listopadu před dvaceti čtyřmi lety. Obávám se, že většina lidí tento
datum vnímá pouze okrajově a podstata těchto událostí jí uniká.
Rozumím, že stav věcí dnešních není zcela uspokojivý a při pohledu na
naši politickou scénu se vkrádá myšlenka, zda je to to, co jsme od
demokratizace naší společnosti očekávali. Já tvrdím, že je to přesně to, co
si na základě své celonárodní mentality a zejména jako voliči této země
zasloužíme. I u mě vzbuzuje úsměv tvrzení politiků, že současný vývoj
není v souladu s tím, za co jsme před čtyřiadvaceti lety cinkali klíči. Je
třeba však dodat, že těmto politikům bylo v té době patnáct let. Přesto,
že se naše společnost potýká s mnoha problémy, které se však generují
opět pouze v této společnosti, vnímám polistopadové události jako
obrovský posun v oblasti lidských práv a svobod. Patřím už k té věkové
skupině obyvatel, která má období před rokem 89 v živé paměti.
Rozumím tomu, že lze současné období posuzovat přes nákupní košík,
nebo momentální životní úroveň obyvatel. Pro mě osobně je však
neméně důležitá svoboda slova a podnikání, tedy to, co nám bylo po
dlouhá desetiletí odpíráno. Uplynulý svátek jsem tedy oslavil
vzpomínkou
na
našeho
prvního
demokraticky
zvoleného
československého a následně českého prezidenta a poděkováním všem,
kteří se i přes persekuce a pronásledování na této zásadní změně osobně
podíleli.
Přeji Vám všem příjemné prožití nadcházejících vánočních svátků
a v novém roce mnoho osobních, ale i pracovních úspěchů.
Petr Soukup, starosta města
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
dovolte mi, abych Vás na sklonku roku v krátkosti opět pozdravil
a popřál jen to nejlepší do roku příštího. Přijde mi skoro neuvěřitelné, jak
ten čas rychle utíká, jako by každý další rok byl rychlejší a rychlejší. O to
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víc mě mrzí, že některé investiční akce váznou buď ve fázi realizační,
jiné zase ve fázi rozpočtové, kdy stále čekáme na vyjádření
poskytovatelů dotací o schválení či neschválení účelových dotačních
prostředků. Mám tím samozřejmě na mysli hlavně realizaci
autobusového nádraží, která měla být již dávno dokončena. Stavbu však
bohužel od samého začátku doprovázejí neustálé komplikace a
problémy. Z rozpočtové fáze mám na mysli především dokončení
kanalizace v ulici Dukelská a Tyršova, kde stále čekáme ve finančním
zásobníku ministerstva zemědělství na potvrzení příslibu a uvolnění
finančních prostředků. Prostě a jednoduše mám pocit, že nás vzhledem
k tomu málo času, který nám zbývá do konce volebního období, čeká
ještě dost práce a mnohá zásadní rozhodnutí. Nad rámec stanovených
cílů jsme navíc také zažádali na příští rok o některé další účelové
finanční prostředky, které by při jejich schválení postupně navýšily
rozpočet města možná až na rekordní sumu. Především by ale
znamenaly pro město velkou finanční injekci nejen do budov v majetku
města, ale i do rekultivace krajiny, která si svoji pozornost také samozřejmě zaslouží. V současné době ještě nevíme, které dotace v příštím
roce dopadnou a které ne. Proto jednotlivé projekty nebudu zatím blíže
specifikovat. Nicméně rád bych Vás už dopředu informoval o tom, že
pokud získáme například dotace na rekultivaci krajiny, nelze ji čerpat na
opravu budov apod. Upřímně mě totiž potom mrzí neopodstatněné
názory občanů a sarkastické otázky, proč se za ty peníze neudělalo to či
ono. Jednoduše tedy proto, že účelové investiční prostředky lze použít
pouze na to, na co byly určeny. Logiku postupu jednotlivých investic ve
vztahu k prioritám města to sice leckdy trochu popírá, systém je však
takový a proto nezbývá, než ho respektovat. Závěrem bych Vás
symbolicky požádal, když jsou ty Vánoce, pojďme si přát, milý Ježíšku,
ať těch dárků pod stromeček ve formě dotací dostaneme co možná nejvíc
tak, abychom měli prostor na to si Libáň v příštím roce co možná nejvíce
zkrášlit a žilo se nám tady všem zase trochu lépe.
Veselé Vánoce, šťastný nový rok a pevné zdraví Vám všem přeje
Bc. David Holman, místostarosta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
-

schválení rozpočtových opatření č. 7, 8, 9, 10 a 11 roku 2013
schválení pokácení 18 ks bříz a 1 ks javoru a zkrácení 9 ks zbývajících
bříz na bezpečnou výšku v areálu koupaliště v Libáni
projednání výsledku roční prověrky BOZP v ZŠ a MŠ Libáň

Libáňské noviny č. 69

-3-

-

-

-

-

-

-

-

schválení uzavření rámcové smlouvy v oblasti komplexního servisu
kanalizace s firmou EKOLSERVIS, s. r. o., Nová Paka
schválení uzavření servisní smlouvy na zajištění a poskytování servisních služeb a zásahů pro servery, pracovní stanice a komunikační
infrastrukturu města a technickou podporu s firmou COMTEX, Libáň
schválení vedení optické přípojky po budově zdravotního střediska
č. p. 17 v Libáni firmou COMTEX, Libáň
schválení ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory
v nemovitosti č. p. 43 – prodejna ve Psinicích ke dni 31. 10. 2013
schválení uzavření dohody o podmínkách provedení záchranného
archeologického výzkumu a jejího dodatku č. 1 na stavbě autobusového nádraží v Libáni – do celkové výše 381.600 Kč + DPH za terénní
a laboratorní práce a výzkum s Regionálním muzeem a hry, Jičín
schválení záměru prodeje části pozemků parc. č. 868/54 a 895/15
v k. ú. Libáň o výměře cca 500 m² v lokalitě Na Tržišti
schválení záměru prodat nemovitost (prodejnu) č. p. 43 ve Psinicích
včetně pozemku parc. č. st. 126 a pozemku parc. č. 129/8 (zahrada)
v k. ú. Psinice
schválení prodeje stožárové trafostanice JC 0702 na pozemku
parc. č. 226 v k. ú. Libáň firmě ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 82.800 Kč
schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013, o místních poplatcích,
která bude účinná od 1. 1. 2014
schválení podání žádostí o dotaci na vybudování dětského hřiště na
zahradě Mateřské školy v Libáni a na regeneraci krajiny libáňských
Hor prostřednictvím Regionální poradenské agentury, s. r. o., Brno
schválení pokácení 1 ks smrku před hřbitovní zdí v Libáni
projednávání žádostí o finanční příspěvky na rok 2014
schválení poskytnutí sponzorského daru ve výši 2.000 Kč na zakoupení keramické pece pro seniory na jejich volnočasové aktivity Domovu Rožďalovice, U Barborky 1, 289 34 Rožďalovice
schválení podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova pro
rok 2014 – Snížení zadluženosti obcí a DSO na pokrytí části úroků
z úvěrů, s jejichž pomocí byl pořízen majetek žadatele nebo byly vybudovány objekty technické infrastruktury; jedná o 3 úvěry od České
spořitelny, a. s., na vybudování plynofikace v Libáni, Psinicích a Křešicích a na dokončení kanalizace v Libáni – předpokládaná výše úroků v roce 2014 je 107.530,10 Kč
dále byly projednávány různé podněty občanů, žádosti o pronájmy
obecních bytů, o pronájmy hrobových míst atd.
Vladimíra Klárová
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AKTUÁLNĚ
MĚSTSKÝ ÚŘAD A KNIHOVNA LIBÁŇ INFORMUJE
Městský úřad Libáň a Městská knihovna Libáň budou v průběhu Vánoc
uzavřeny od 23. prosince do 31. prosince 2013 včetně. V novém roce
budou úřad i knihovna otevřeny od 2. ledna 2014.
PODĚKOVÁNÍ
V letošním roce byl vybrán na ozdobu náměstí v Libáni v době adventu
jehličnan, který vyrostl na obecním pozemku v ulici Na Ženichově
v Libáni. Myslím, že i letos se nám výběr povedl – posuďte sami.
Velké poděkování patří také manželům Urbanovým ze Starých Hradů,
panu Mazáčkovi z Libáně a libáňské škole, kteří zajistili ozdobení
a osvětlení stromu.
Vánoční strom byl slavnostně rozsvícen v pátek 29. 11. 2013, k vánoční
atmosféře přispěly děti naší školy zpěvem vánočních písní.
PRODEJ RYB NA VÁNOCE
Libáň, nám. Svobody
21., 22. a 23. 12.
8.00 – 16.00 hodin
Prodávat se budou kapři a pstruzi.
Další druhy ryb je nutné si předem objednat na telefonním čísle:
777 096 188.
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VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“
Slova chvalozpěvu, která poprvé zazněla v oné posvátné a tiché noci,
zazní v našich chrámech, ve kterých se sejdeme, abychom – opět po roce
– oslavili narození Toho, který se stal člověkem, Toho, který přijímá
bídu, bolesti a strasti lidského života, aby nám daroval účast na svém
božském životě.
Betlémské dítě, malý Ježíš, se proto narodil, aby všem lidem ukázal
svou dobrotu, lásku a pokoj. Jsme tedy obdarováni nebeskými dary,
pokojem, světlem a láskou.
Vidíme-li Božské Dítě, vidíme vlídnou tvář Boha. Při slavení Vánoc
dáváme a dostáváme různé dary. Nejde o kvalitu či kvantitu darů,
důležitá je láska, kterou máme v srdci. I tak chudé mohou být Vánoce,
ale nikdy ne na lásku. Betlémské Dítě Ježíš je darem každému z nás, a
proto i my chceme naše blízké obdarovat, aby věděli, že je máme rádi.
Nebojme se, drazí čtenáři, vrátit Vánocům onen křesťanský, duchovní
smysl. Český básník Václav Renč píše ve sbírce Popelka nazaretská: „ani
den bílý nezastíní hvězdu, jež vyšla nad jeskyní“.
Vánoce jsou svátky světla, světla nadpozemského, nebeského, jež je
silnější a světlejší než temnoty světa, temnoty srdcí.
Přeji Vám všem pokojné, radostné a světlé Vánoce.
P. Augustín Števica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH
24. 12. 2013 v Bystřici od 16.00 hodin
pro rodiny
v Libáni od 24.00 hodin
25. 12. 2013 v Libáni od 10.00 hodin
26. 12. 2013 v Libáni od 10.00 hodin
27. 12. 2013 v Libáni od 17.00 hodin
28. 12. 2013 v Libáni od 8.00 hodin
29. 12. 2013 v Bystřici od 8.25 hodin
v Libáni od 10.00 hodin
v Osenicích od 11.00 hodin
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V LIBÁNI
Oblastní charita Jičín poskytuje ve městě a jeho nejbližším okolí
pečovatelskou službu od roku 2008. Pečovatelka, paní Šárka Sobotková,
se stará během roku průměrně o dvacet lidí, kterým nejčastěji obstarává
nákupy, úklid domácnosti, pomáhá jim pečovat o jejich osobní hygienu
nebo jim doveze oběd. Lidé mohou ale využít také jejího doprovodu na
úřady, za lékařem, nebo si s ní jen tak popovídat, aby nebyli sami.
Pečovatelská služba tak zajišťuje svým uživatelům možnost, aby
mohli své stáří prožít důstojným způsobem ve svém domově, nemuseli
ho pro svoje handicapy opouštět a využívat služeb pobytových zařízení.
Několikrát v roce řešíme i případy, kdy nemocný senior zůstane
z nějakých důvodů náhle sám, popř. se vrátí z léčebny dlouhodobě
nemocných a potřebuje, aby mu někdo rychle pomohl. V takových
případech se snažíme vyhovět, co nejdříve je to možné.
Pečovatelská služba je částečně hrazena přímo uživatelem, částečně
z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje a Městem Libáň. Kontakty na pečovatelskou
službu a další informace o jejím poskytování naleznete na
www.jicin.charita.cz.
Bc. David Rejlek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 16. 11. 2013 přivítal pan starosta Petr Soukup v obřadní síni
Městského úřadu v Libáni nejmladší občánky našeho města.
Slavnostního aktu se zúčastnilo osm dětí se svými rodiči i prarodiči
(jejich fotografii najdete na druhé straně obálky). Dětem i jejich rodičům
přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody a hlavně samé radosti.
Touto cestou bych chtěla také poděkovat panu učiteli Miroslavu
Košťákovi a dětem ze Základní školy a Mateřské školy Libáň za jejich
krásné vystoupení.
Martina Tykvová, podatelna
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STÍNY OD POLICIE OD 1. 9. DO 25. 11.
5. 9. 2013 – před místním hřbitovem, pod lavičkou v černé
igelitové tašce byla nalezena plynová pistole zn. Brouni,
stříbrné barvy.
6. 9. 2013 – na náměstí Svobody v Libáni byla vypátrána
osoba v celostátním pátrání, kdy se jednalo o svěřence
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výchovného ústavu Chrastava.
7. 9. 2013 – bylo přijato oznámení, že došlo k poškození skleněné výlohy
u domu č. p. 69 na náměstí Svobody v Libáni. Poškozením výlohy
vznikla škoda ve výši 4.500 Kč. Pachatel tohoto skutku byl zjištěn a věc
oznámena na MěÚ k projednání.
12. 10. 2013 – bylo přijato oznámení, že došlo k poškození
skleněné výplně dveří u domu č. p. 297 v ul. Jičínská
v Libáni. Poškozením dveří vznikla škoda ve výši 4.000 Kč.
15. 11. 2013 – bylo přijato oznámení, kdy došlo ke
krádeži české státní vlajky vyvěšené na budově
Základní školy v Libáni. Odcizením vlajky vznikla
škoda 800 Kč.
22. 11. 2013 – bylo přijato oznámení, že v době od 13.15 hodin do 13.30
hodin došlo v Libáni k vloupání do vozidla Peugeot Boxer, RZ 2H7 7614,
kdy toto vozidlo stálo v ul. T. G. Masaryka před domem č. p. 70, kdy
neznámý pachatel nezjištěným způsobem překonal uzamčený zámek
dveří spolujezdce a z otevřeného kaslíku palubní desky
odcizil pánskou černou koženou kasírtašku s finanční
hotovostí 14.900 Kč.
Žádám občany, aby v případě zjištění jakéhokoliv poznatku k trestné
činnosti na území města Libáň a okolí informovali PČR na OOP
Kopidlno nebo na linku 158.
Dále je za poslední období evidováno několik přestupků proti
občanskému soužití, kdy se jedná zejména o napadení v baru Jabas
v Libáni, kdy provozovatel nemá dostatečně zajištěnou pořadatelskou
službu a opakovaně zde dochází k napadení mezi hosty. Většinou se
jedná o hosty pod vlivem alkoholu. U tohoto upozorňuji na zákaz
podávání alkoholických nápojů podnapilým osobám.
Dále bych chtěl opětovně upozornit občany na dodržování zákona
o silničním provozu a zejména parkování vozidel ve městě Libáň, kdy
často dochází k stání v zákazu zastavení a stání v protisměru či
v místech, kde je to jinak zakázáno. V případě nedodržování tohoto
zákona se majitel vozidla vystavuje postihu za přestupek.
pprap. Jaroslav Zikmund, Policie ČR OO Kopidlno
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JAK ZAMEZIT VLOUPÁNÍ
DO SKLEPA, ČI MINIMALIZOVAT
NÁSLEDKY
Policie České republiky doporučuje:
zamezte vstupu cizích lidí do domu
zvažte instalaci bezpečnostního kování na dveřích, uzamykání
vstupních dveří do domu, dále i uzamykání dveří v chodbách společných prostor domu, přídavné zámky
do sklepů neukládejte cenné věci či hodnotné sportovní vybavení,
k jejich uskladnění využívejte pokud možno zděných uzamykatelných místností či komor v bytech, když je to nevyhnutelné, přijměte
opatření, ať věci nejsou vidět
k uzamčení sklepní kóje využívejte masivní zámky, cylindrické
zámkové vložky, uzamykatelné závory či uzamykací mechanismy,
u kterých zloděj nemá možnost dostat se k třmenu zámku. Vhodná
je vzájemná kombinace těchto prvků
i ve sklepní kóji jízdní kolo uzamykejte masivním zámkem
k pevnému předmětu
instalace kamerového systému či elektronického zabezpečovacího
systému zvýší bezpečnost vchodu, společné místnosti či sklepní kóje
nebuďte lhostejní k pohybu cizích osob či k podezřelým okolnostem ve vašem vchodu, při zjištění podezřelých osob vyrozumte
o jejich pohybu Policii ČR
dle počtu změn obyvatel ve vchodu zvažte výměnu zámkových
vložek
doporučené prvky vzájemně kombinujte
nezapomeňte rovněž na vhodné pojištění úložných prostor, věcí
Znesnadněme zlodějům vstup do domu, pohyb ve společných prostorech, výběr kóje s lákavým lupem, vstup do kóje, odnesení věci z kóje
a ze vchodu.
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
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VÝROČÍ
VÁCLAV JAROMÍR ČERNÝ
Před 130 lety, 14. listopadu 1883, zemřel Václav Jaromír Černý, rodák
sobotecký (14. 8. 1836). Byl od roku 1865 až do své smrti okresním
tajemníkem v Libáni a jeho zásluhou byl v roce 1870 založen v Libáni
cukrovar. Jeho koníčkem byla archeologie, jako amatér byl dopisujícím
členem Archeologického sboru Muzea království českého. Pro historii
Libáňska má význam jeho stať v Památkách archeologických a
místopisných „O starožitnostech z doby předhistorické na Libáňsku“,
kde seznamuje čtenáře s nálezy kamenných nástrojů a zlomků nádob na
nádvoří libáňského cukrovaru, s nálezy zlatých svitků ve Hřmeníně,
s nálezy na hřbitově ve Psinicích, na hřbitově v Osenících, deseti hrobů
u silnice z Bystřice do Střevače, s mohylami ve Starých Hradech, Bystřici
a Sedlištích.

FRANTIŠEK RAJMON
8. července uplynulo 70 let od hrdinné smrti libáňského rodáka
Františka Rajmona. Narodil se 25. října 1892, vyučil se obchodním
příručím a vojenské službě, prožil světovou válku na ruské a italské
frontě, potom vstoupil do řad četnictva 1. republiky a sloužil ve
Vysokově na Náchodsku. Po vypuknutí 2. světové války se zapojil do
ozbrojeného odporu proti okupantům, sbíral zbraně po čs. armádě a
zapojil se do odbojové skupiny Bohumila Pilaře. Ta byla vyzrazena, 2.
dubna 1943 byl gestapem zatčen, vězněn v Hradci Králové, 5. července
byl v Berlíně odsouzen k trestu smrti a již 8. července byl s dalšími třemi
četníky před zraky naverbovaných 150 dalších četníků pro výstrahu
v Kobylisích popraven.
Po válce byl František Rajmon povýšen „in memoriam“ do
důstojnické hodnosti a byl mu udělen čs. válečný kříž 1939.

VÁCLAV KYZIVÁT
Před deseti lety, 15. listopadu 2003, zemřel Václav Kyzivát, syn
bývalého dlouholetého kapelníka libáňské dechovky, stálý člen České
filharmonie a Českého noneta. S naší kapelou nahrál znělku „Libáň“,
kterou složil jeho otec a která je stále znělkou místního rozhlasu.
Josef Stránský
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KULTURA
PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA 1. ČTVRTLETÍ
2014
25. 12.
11. 1.
14. 1.
16. 1.

13. 2.
22. 2.
23. 2.
12. 3.
15. 3.
3. 4.

10. 5.
24. 5.

PROSINEC
Štěpánská zábava od 20 hodin v DK Libáň
LEDEN
Dvě loutková představení od 14 a 16 hodin v LD Martínek
a takto vždy jednou za 14 dní
Cestopisná beseda s Jiřím Trübenekrem o putování po Sibiři
a Kamčatce od 19 hodin v obřadní síni MěÚ Libáň
Josef Vejvoda hostem v Křesle pro hosta od 17 hodin v cukrárně
Karolínka
ÚNOR
MUDr. Zdeněk Schwarz hostem v Křesle pro hosta od 17 hodin
v cukrárně Karolínka
Ples SDH Libáň od 20 hodin v DK Libáň
Dětský karneval od 14 hodin v DK Libáň
BŘEZEN
Marie Hakenová hostem v Křesle pro hosta od 17 hodin
v cukrárně Karolínka
Ples TJ Sokol Libáň od 20 hodin v DK Libáň
DUBEN
Beno Blachut hostem v Křesle pro hosta od 17 hodin v cukrárně
Karolínka
KVĚTEN
Koncert Virtuosi di Praga od 19 hodin v DK Libáň
Koncert kytaristy Lubomíra Brabce od 19 hodin v DK Libáň
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LIBÁŇSKÝ HUDEBNÍ MÁJ –
– FOERSTROVY DNY 2014
Ještě neuplynuly ani dva měsíce od posledního koncertu FD 2013 a již
probíhají přípravy v pořadí 14. ročníku festivalu, který se uskuteční pod
patronací České komise pro UNESCO.
Rok 2014 je Rokem české hudby, věnovaný poctě slavných jubilantů
– B. Smetanovi, A. Dvořákovi, Z. Fibichovi, J. B. Foerstrovi, L. Janáčkovi,
B. Martinů a dalším umělcům.
Z této skutečnosti vycházel i umělecký ředitel festivalu pan Zdeněk
Vokurka při sestavení jeho dramaturgie, a jehož program přinese řadu
vynikajících uměleckých prožitků.
Slavnostní zahájení 14. ročníku se uskuteční v sobotu 10. května
v 19.00 hodin v domě kultury koncertem předního orchestru VIRTUOSI
DI PRAGA s uměleckým šéfem, dirigentem a houslistou Oldřichem
VLČKEM a hostem, anglickou koloraturní sopranistkou Christinou
JOHNSTON.
Druhý koncert jarní části festivalu bude patřit snad nejkvalitnějšímu
kytaristovi světa Lubomíru BRABCOVI, který se publiku představí
v sobotu 24. května od 19.00 hodin, opět v libáňském domě kultury.
I na podzimní část festivalu jsou opět připraveny lahůdky ze světa
hudby a zpěvu. V sobotu 6. září 2014 v 19.00 hodin vystoupí v domě
kultury jeden z nejlepších českých kvartetních souborů STAMICOVO
KVARTETO, které v Libáni oslaví své 29. narozeniny.
Na závěr podzimní části a celého 14. ročníku Foerstrových dnů
vystoupí v sobotu 20. září 2014 v 15.00 hodin v libáňském kostele sv.
Ducha český chlapecký pěvecký sbor z Hradce Králové – kulturní
velvyslanec Sborové federace při Evropské unii BONI PUERI.
Připravovaný program 14. ročníku hudebního festivalu Libáňský
hudební máj – Foerstrovy dny 2014 je opět pestrý, umělecky hodnotný
a jistě pro jeho příznivce i přitažlivý.
Příjemné jsou jistě i mimořádně nízké ceny vstupného 140 a 180 Kč.
Pro ty, kdo ještě nemají čím své blízké na Vánoce obdarovat, nabízíme
jako vhodný dárek pod stromeček abonentní vstupenky na celý cyklus
koncertů s 10% slevou oproti plnému vstupnému, tedy v částce 570 Kč.
Tyto vstupenky jsou navíc spojeny se společenským setkáním s umělci
a budou samozřejmě k dispozici až do konce února 2014.
Objednávky abonentních vstupenek přijímá a distribuuje Josef
Stránský, tel.: 721 503 460, e-mail: stransky@foerstrovydny.cz.
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Foerstrovy dny – hudební festival, o. p. s., přeje všem svým
příznivcům a milovníkům dobré hudby veselé prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a úspěchů do roku 2014.
Josef Stránský
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POTOMCI SLAVNÝCH UMĚLCŮ
Jak obohatit volné podzimní, zimní a jarní dny, než se zase v květnu
přihlásí hudební festival Foerstrovy dny – Libáňský hudební máj? Čím
zažehnout ohníček, aby se nadšení pro novou myšlenku přeneslo na
nové posluchače? Vymysleli jsme Poetické podvečery s Křeslem pro
hosta. Už jsem někde řekl, že do chvíle, co píšu tuto pozvánku, sedělo na
Křesle v malém sevřeném prostoru libáňské cukrárny Karolínka už 22
hostů. Za necelé tři roky dvaadvacet osobností různých osudů,
rozdílných povolání a odlišných charakterů. Potěší, že se Křeslo ještě
nepřejedlo, naopak, udržuje si pozornost a má už takový zvuk, že
publikum se stále zajímá, s kterými hosty budeme pokračovat.
Rád bych, abyste se začetli do programu „křesláků“, kteří se za Vámi
vydají, sotva se rafije orloje času přehoupnou do prvních dnů nového
roku 2014. Budeme se setkávat s potomky slavných umělců. Koho by
nezajímalo, jak žije a co dnes dělá dcera,
syn, vnuk dokonce prapravnuk slavného
předka?
Pozvánku začnu světovým hitem, polkou
Škoda lásky od Jaromíra Vejvody.
Rodokmen pokračuje, na Křeslo (čtvrtek
16. ledna 2014) přijal pozvání skladatelův
syn Josef Vejvoda, významný hudební
skladatel, který se s polkou v krvi podílí
na projektech české jazzové scény,
především na mezinárodním festivalu
dechových hudeb na Zbraslavi. Bude
vyprávět o životě a díle svého slavného
otce Jaromíra Vejvody, o historii světové
polky, prostě bude to podvečer dobré
nálady.
Ve čtvrtek 13. února 2014 poznáme praprapravnuka Bedřicha Smetany
MUDr. Zdeňka Schwarze z rodiny Schwarzů v Jabkenicích. Dcera
Bedřicha Smetany Žofie se tu provdala za lesmistra Josefa Schwarze
a tady pečovala až do posledních dnů o nemocného Smetanu. MUDr.
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Zdeněk Schwarz zavzpomíná nejen na
rodinu svých předků, připomene svůj
současný život lékaře, především jako
senátor a generální ředitel Záchranné
služby.
Po dvou letech se vrací na Křeslo
(výjimečně ve středu 12. března 2014)
půvabná Marie Hakenová. Tentokrát
ovšem jako dcera významné heroiny
činohry
Národního
divadla
Marie
Glázrové, nezapomenutelné Mrštíkovy

Maryši. Samozřejmě, že se Marie
Hakenová musí zmínit o svém
otci, slavném pěvci Národního
divadla Eduardu Hakenovi.
Jedinečná příležitost poznat
uměleckou rodinu Hakenových.
Příspěvkem ke 100. výročí
narození vskutku národního
umělce, českého tenoristy Beno Blachuta bude hostování Beno Blachuta
jun. vnuka umělce, který tolik znamenal pro
moderní českou operu a v jehož pěveckém
umění tkví podstata zlaté éry opery
Národního divadla. Host je v současné době
dramaturgem Národního divadla a říká.
„Nahrávek mého dědy je naštěstí mnoho,
bude co poslouchat a na co vzpomínat.“
3. dubna nás čeká zajímavý podvečer.
Nu a v sobotu 10. května už začíná 14. ročník
hudebního festivalu Foerstrovy dny –
Libáňský hudební máj.
Předprodej vstupenek na Křeslo pro hosta
sledujte
na
pozvánkách
v cukrárně
Karolínka. Vzhledem k vánočnímu provozu cukrárny bude předprodej
na 16. ledna 2014 výjimečně zahájen už ve středu 18. prosince 2013 od 14
hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Zdeněk Vokurka
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LOUTKOVÉ DIVADLO
Loutkové
divadlo
Martínek informuje své
diváky o změně začátku
svých představení v
roce 2014. V poslední
době
se
zvedla
návštěvnost sobotních
představení a kapacita
hlediště přestává stačit.
Děti i dospělí diváci jsou
doslova „namačkáni“ v malém hledišti. Řada z nich musí stát, jiní mají
špatný výhled a někteří odcházejí s nepořízenou domů. Divadlo
navštěvují nejen místní, ale i diváci ze širokého okolí. Celý soubor
loutkového divadla má samozřejmě radost z vyprodaných představení,
a proto od příštího roku, počínaje sobotou 11. ledna 2014, bude soubor
hrát dvě stejná představení za sebou. Začátek prvního bude od 14.00
hodin a opakovat se bude od 16.00 hodin. Možná je i rezervace
vstupenek na telefonním čísle 602 448 348, nejpozději do 13.00 hodin v
den konaného představení. Děkujeme za pochopení a přízeň a těšíme se
na setkání v našem divadélku.

Navštivte také naše stránky www.divadlo-martinek.de.tl.
Všem našim příznivcům přejeme krásné vánoční svátky a do nového
roku 2014 hodně pohody, štěstí a hlavně pevné zdraví.
František Grossman
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KUMŠTÝŘI NA HORÁCH I V KRAJI
je název společného projektu MAS Otevřené
zahrady Jičínska a MAS Rozvoj Tanvaldska
v rámci Programu rozvoje venkova, jehož cílem
je navázání spolupráce mezi spolky
působícími na území obou sdružení a tím
obohacení kulturního dění regionu.
Do projektu se aktivně zapojily i oba
libáňské divadelní soubory – Martínek
i Bozděch.
Jako první však byla Korálka z Dětenic,
která v Libáni sehrála v sobotu 12. října
velmi pěkné představení Werichovy Lakomé Barky. O týden později,
tedy 19. Října, zavítal do Libáně soubor J. K. Tyl z Josefova Dolu se hrou
Feliciena Marceaua Vajíčko. Diváky
zaujal zejména představitel hlavní role
Adama Lukáš Frydrych, na jehož
výkonu byla hra postavena a on se jí s
bravurou zhostil. Obě představení byla
bohužel i přes dobrovolné vstupné,
navštívena pouze hrstkou diváků. To
nelze dále komentovat.
Napilno měl i Bozděch. I když se mu
letos nepodařilo nastudovat novou hru, uplatnil se s reprízami. Mimo
uvedený projekt účastnil se 20. září s Dívčí válkou „Dětenického
divadlování“, kde získal značný divácký ohlas.
V sobotu 2. listopadu Bozděch reprezentoval naše město na oplátku
v Josefově Dole a hned v neděli
v nádherném divadle v Tanvaldu.
V obou případech sehráli naši
ochotníci hru Sabiny Laurentové
Bouřka na obzoru, se kterou si u
diváků
z Jizerek
získali
obdiv
a uznání.
Také naši loutkáři z Martínkova
divadla vyrazili na putování po
Jizerských horách. Jako první z výše uvedených představení vyrazili
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v sobotu 26. října se Skákavou princeznou k našim přátelům do Josefova
Dolu a potom v neděli 10. listopadu opět se Skákavkou do Jiřetína pod
Bukovou.

Cíl projektu byl jistě splněn, poznali jsme nová jeviště, setkali se
s novými přáteli a oba spolky navázaly nové kontakty a získaly i nové
zkušenosti z této ne vždy doceněné dobrovolné činnosti. Navíc jistě
důstojně reprezentovaly naše město v kraji, kde si obyvatelé hor amatérů
a ochotníků již tradičně podstatně více váží než lidé „z kraje“.

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

Pro vzpomínku na nezapomenutelného jičínského občana Josefa Štefana
Kubína rozhodli jsme se již osmnáctým rokem udělit

Jivínského Štefana
za pozoruhodný kulturní počin roku
a za dlouholetou kulturní činnost
Nechceme, aby žádné z bohulibých konání zůstalo
nepovšimnuto. Rádi pozveme všechny navržené
k popovídání, rádi všem poděkujeme. Těšíme se, že čtenáři naší výzvy se
rozpomenou, co hezkého se v roce 2013 v kultuře na okrese událo, a
přispějí k nominaci. Návrh na udělení Štefana může podat každý, stačí
uvést jméno a adresu nominovaného (jednotlivce či skupiny) a stručné
zdůvodnění, kategorii, jméno a adresu navrhovatele. Své návrhy zasílejte
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do 31. prosince 2013 na e-mailovou adresu jivinskystefan@seznam.cz
nebo na adresu koordinátorky Štefanské komise Alžběty Militké,
Městské kulturní středisko, 509 01 Nová Paka, tel. 493 721 928.
V nominaci je třeba uvést, zda se jedná o kulturní počin v roce 2013
(I. kategorie) nebo o dlouhodobé zásluhy (za nejméně 5 let činnosti –
II. kat.).
Štefanská komise & Nadační fond Jičín – město pohádky
& Knihovna Václava Čtvrtka Jičín & Město Nová Paka & Prochoroviny

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
DNY RODIČŮ V MATEMATICE
Jaké to je, když hodinu matematiky
místo vyučujícího vede rodič jejich
spolužáka, si v praxi vyzkoušeli žáci
druhého stupně naší školy na konci
loňského školního roku. Tato hodina
byla součástí projektu „Dny rodičů
v ma-tematice.“
Cílem této aktivity je představit
konkrétní praktické použití matematiky
v každodenním pracovním životě a prohloubit spolupráci mezi rodiči
a školou.
Princip
projektu
zaměřeného
na podporu technických a přírodovědných oborů spočívá v návštěvě rodiče
některého z žáků ZŠ přímo v hodině
matematiky. Krátce představí svoji
profesi a ve spolupráci s učitelem zadá
žákům
příklad
y ze své praxe, které jsou upravené
s ohledem
na
učivo
odpovídající
konkrétnímu ročníku.
Není jednoduché najít rodiče, kteří by
si troufli ve spolupráci s vyučujícím
matematiky připravit a vést vyučovací
hodinu. Nám se to podařilo. Mezi žáky
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deváté třídy přišla paní Vladimíra Vynikalová, která se role paní učitelky
ochotně ujala. Seznámila žáky s prací vedoucí laboratoře Oseva Uni,
kterou ve filiálce Dětenice vykonává. Vysvětlila, s jakými konkrétními
situacemi a problémy týkající se matematiky se ve své profesi setkává a
připravila konkrétní příklady, které žáci
formou soutěže samostatně řešili. Na závěr
pak
následovala
společná
kontrola
a vyhodnocení.
Žákům
se
hodina velmi
líbila a sami si
ověřili, že se s matematikou budou
setkávat nejen ve škole, ale i v dalším
životě.
Paní Vynikalové mnohokrát děkujeme
a budeme rádi, pokud nás při realizaci
tohoto projektu podpoří svou účastí i další rodiče našich žáků.
Mgr. Jana Valnohová
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESEDA PRO ŽÁKY 8. A 9. ROČNÍKU
Jsme rádi, že k nám na naši školu zavítala česká spisovatelka – paní
Martina Bittnerová. Vyprávěla nám o „stinných“ či spíše méně známých
stránkách životů Karla Hynka Máchy a Boženy Němcové. Zalovili jsme
v paměti, co o jejich životě a díle víme z hodin literatury a dozvěděli
jsme se hodně zajímavých nových informací. Například že Karel Hynek
Mácha byl vždy rád středem pozornosti a dost výstředně se oblékal, že
měl nemanželské dítě, které ale bohužel zemřelo, že své lásce Eleanor
říkal Lori a velmi na ni žárlil, že se rád toulal světem, a to nejen Čechami,
ale i Evropou – pěšky došel až k moři. A pro všechny bylo velkou
novinkou, že dcera Boženy Němcové Theodora žila a pracovala jako
slečna učitelka v nedalekém Jičíně, kde svůj volný čas trávila prací na své
milované zahradě u domu, který se jí přes finanční potíže podařilo
postavit na Holínském předměstí. A
byl podán ještě jeden důkaz, že svět
je malý: paní spisovatelka Bittnerová
a paní knihovnice Hlaváčková, na
jejíž pozvání do Libáně přijela, jsou
spolužačky ze střední školy!
Tereza Rýdlová, Lukáš Vaníček, D. Douša, 9.A
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PEČENÍ JE RADOST
Je zde měsíc listopad a s ním se nám
velmi rychle přiblížily nejkrásnější
svátky v roce, na které se jistě všechny
rodiny
velmi těší.
Protože
i my máme
Vánoce
a
celé
adventní
období,
které
jim
předchází,
velmi rády,
nezbylo
nám
nic
jiného, než se rychle pustit do příprav
tradičních Vánočních trhů. Každý si určitě vzpomeneme na provoněné
domovy, kterými se line sladká vůně křehkého
vánočního
cukroví
a na
uždibování
těsta mamince
přímo z mísy.
Za
ochoty
našich
„zlatých“
deváťáků jsme
i my, v pondělí
11. listopadu
2013,
krásně
provoněli
celou
naši
školu a upekli
pro Vás sladké
voňavé cukroví. Náš dík patří také paní učitelce Koškové, která pro nás
zadělala těsto.
Lenka Mlýnková a Veronika Karešová
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DÍLNIČKA PRO SVĚTLUŠKY,
BERUŠKY A BROUČKY
24. října 2013 se nádherně rozsvítila celá škola. Malé berušky, broučci
a světlušky si přišli za doprovodu svých rodičů a prarodičů vyrobit
lampionek. Všichni pracovali pilně a odměnou za jejich práci bylo krásné

světélko, které si odnášeli domů. Moc děkujeme všem, kteří s námi přišli
strávit pěkné odpoledne, a těšíme se, že se i nadále budeme tradičně
scházet.
paní učitelky Veronika Karešová a Lenka Mlýnková
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Rádi bychom Vás seznámili s činnostmi, které v mateřské škole
s dětmi děláme. Někteří rodiče to vědí, protože jim to děti po příchodu
domů poví. Jenže co když Vaše dítě zrovna výmluvné není? Zkoušíte
z něj vytáhnout, jak se ve školce mělo a ono stroze odpoví: „Dobře“.
Občas se i stává, že se chce dítě rodičům alespoň nějakou odpovědí
zavděčit a „vymyslí“ si nějakou nepravděpodobnou činnost, kterou ve
školce provádí. Z toho důvodu jsme si připravili toto informační sdělení,
a abychom také oponovali tvrzení, že: „Ve školce si děti jen hrají, jedí a
spí.“.
To, že se v mateřské škole děti vzdělávají, rodiče většinou vědí, ale
podle jakého dokumentu je jim vytvářen denní program? Čím se řídí
paní učitelky při výběru činností pro děti v MŠ? Rámcově vzdělávací
program pro předškolní vzdělávání je základní dokument, ze kterého
vycházíme pro tvorbu školního vzdělávacího programu, který v naší školce
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nese název Náš svět. Ten je v závislosti na ročním období rozpracováván
do tematických celků, ze kterých vychází třídní plány.
O tom, co vlastně děti ve školce celý den dělají, si můžete (kromě
osobních rozhovorů s učitelkami) udělat úsudek z různých zdrojů.
Prvním z nich jsou nástěnky po celé budově mateřské školy. Na nich
jsou vystaveny výtvarné práce dětí, texty písní a básní, které jsou tak
důkazem rozmanitých činností.
Druhým důležitým a volně přístupným informačním zdrojem jsou
internetové stránky, které naleznete na adrese: http://www.zs.liban.cz/.
V sekci Mateřská škola jsou pak podrobnosti o nás i hojně navštěvovaná
fotogalerie.
Hra je ve vývoji dětí předškolního věku zásadní a stěžejní, nicméně to

není jediná aktivita, které se děti v mateřské škole věnují. Den začínáme
komunikačním kroužkem. Povídáme si s dětmi, jak se jmenuje dnešní den,
co zajímavého prožily předchozí den, co by dnes chtěly dělat, co je čeká
za téma.
Cvičení – nedílná součást každého dne. Z hygienických důvodů by se
děti měly převlékat do úborů (cvičíme bez přezůvek a přispíváme tak
k prevenci plochých nohou u dětí předškolního věku). Cvičení děti mají
rády, oblíbené jsou především překážkové dráhy, skluzavka z lavičky,
všelijaké závody a běhací hry. Při pěkném počasí využíváme ke cvičení
Kavčí věže na školní zahradě.
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Grafomotorické a pracovní listy – při těchto činnostech děti procvičují
s učitelkou ruku a připravují ji ke psaní. Pomocí motivace učitelky děti
kreslí kroužky, vlnovky, čárky přičemž dbáme na správný úchop tužky.
V pracovních listech musí děti používat převážně logické uvažování
(hledají cestu z bludiště, počítají, rozeznávají geometrické tvary, apod.).
Výtvarné a pracovní činnosti – pomáhají dětem rozvíjet kreativitu, učí se
nové výtvarné techniky a opět procvičují jemnou motoriku ruky, tvoří
dárečky pro své blízké (z papíru, keramiky, fimo-hmoty…).
Hudební činnosti – děti se kromě učení písní seznamují i s hudebními
nástroji, oblíbené jsou Orffovy nástroje (ozvučná dřívka, činely,
tamburína, rolničky, triangl). Trénují udržení rytmu, hojně jsou
zařazovány hry se zpěvem a tanečky.

Básničky a říkadla – na základě kterých se učí dodržovat rytmus,
správně artikulovat, dýchat a trénují si tak paměť, učí se básničky
tematické, s pohybem i s příběhem.
Dramatické činnosti – návštěva divadla v mateřské škole a především
různé scénky se objevují téměř každý den. Nejen samostatně v kuchyňce,
kde si děti hrají, ale také skupinově s paní učitelkou. Kostýmy a převleky
jsou pro děti velmi motivující (šaty, klobouky, brýle, kabelky, šály). Vždy
si zvolíme nějaké téma, třeba na návštěvu, zahrajeme si na obchod, na
kadeřnici… Procvičováním různých modelových situací, které mohou být
pro dítě nebezpečné (styk s neznámým člověkem na ulici, ztracení se ve
městě, nebezpečí spojené se silničním provozem), se snažíme dětem
ukázat, jak se mají v podobných situacích zachovat.
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Pobyt venku – podnikáme kromě návštěvy školní zahrady a dětského
hřiště i vycházky, při nichž si s dětmi povídáme o tom, co se děje v okolí,
pozorujeme změny v přírodě, zvířátka, dopravní situace a procvičujeme
orientaci ve městě, názvy významných budov.
Můžete se přesvědčit, že činností je víc než dost. Každý den se ptáme
dětí, co by chtěly dělat, nebo si vyzkoušet a snažíme se jim vyhovět. Svoji
práci objektivně hodnotíme a z vyplývajících závěrů tak vycházíme pro
naši další činnost.
kolektiv učitelek MŠ Libáň
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Dne 9. listopadu 2013 se konal tradiční, již osmý lampionový průvod.
Sraz účastníků byl v 16.30 hod. na dětském hřišti v Libáni, odkud
průvod začínal. Lampionový průvod jsme zpestřili soutěží v hodu
šiškou do koše, které se mohlo zúčastnit každé dítě a po hodu dostalo
sladkost. Poté jsme se odebrali na průvod, který vedl přes starý
hřbitůvek, kde nám atmosféru naladila strašidelná světýlka, dále jsme
pokračovali přes libáňské náměstí, ke škole a okolo československého
kostelíka. Cílem byl místní kostel. Tam na nás čekalo překvapení v
podobě svítících náramků a perníkových duchů na chuť. Okolo kostela
byla rozestoupená strašidla. Všichni, kteří tuto stezku prošli, dostali
teplý čaj na zahřátí a sušenku. Chtěli bychom poděkovat paní Ivě
Vackové za pomoc s obléknutím strašidýlek a dětem, které jimi byly.
Dále děkujeme maminkám ze SRPLŠ za příjemné a povedené odpoledne,
také všem účastníkům průvodu, kterého se zúčastnilo celkem 91 dětí s
doprovodem rodičů a prarodičů.
za SRPLŠ Monika Myšková
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VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
V předadventním čase, dne
27. listopadu 2013, se uskutečnila
výroba adventních věnců v podání
maminek ze SRPLŠ v prostorách
místní základní školy. Této akce se
zúčastnili děti ze školy a jejich
rodiče, aneb kdo měl chuť si něco
vyrobit a naladit se na vánoční
atmosféru, kterou jsme naladili

vánočními koledami a malým
občerstvením pro účastníky této

akce. Každý, kdo přišel, měl k
dispozici chvojí na omotání věnců, které si ozdobil svými ozdobami.
Děkujeme všem,
co přišli a strávili
s námi
další
příjemnou
předvánoční
chvilku.

za SRPLŠ
Monika Myšková
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KNIHOVNA

KDO?
MĚSTSKÁ KNIHOVNA LIBÁŇ
CO?
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
O ČEM?
O TŘÍMĚSÍČNÍM PUTOVÁNÍ PO SIBIŘI,
SIBIŘSKÝCH ŘEKÁCH A KAMČATCE
KDY?
ÚTERÝ 14. 1. 2014
OD KOLIKA?
OD 19.00 HODIN
KDO NÁS NAVŠTÍVÍ?
JIŘÍ TRÜBENEKR
KDE?
OBŘADNÍ SÍŇ MĚSTSKÉHO ÚŘADU LIBÁŇ
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MÍSTNÍ SPOLKY
VČELAŘI
Letošní rok byl pro včely i včelaře
náročnější než jiné roky. Dlouhá zima
a pozdní, ale o to rychlejší nástup jara
způsobil, že včely, než se dostaly do síly,
aby stačily opylit množství květů, bylo
odkveteno. Celý včelařský rok se pak
nesl ve znamení toho, že jarní rozvoj
včelstev byl opožděn, první snůška byla
malá a další snůška medovicová to již
nedohnala. Medu tudíž letos bylo méně, než
na co jsme byli zvyklí jindy. Ale tak to v
přírodě chodí, každý rok je jiný a s úrodou
medu je to také tak.
S aktivitou místního včelařského spolku to
letos bylo opět na dobré úrovni. V lednu se
členové účastnili Okresní včelařské přednášky
v Mlázovicích s přítelem Ducháčem z Nového
Města nad Metují. V březnu se konala Výroční členská schůze ZO ČSV
Libáň, kde byla zhodnocena
činnost spolku v uplynulém
období a nastíněny plány do
budoucna. Po jejím skončení
pokračovala přednáška přítele
Tichého z Luštěnic na téma
Apiterapie. V květnu se naši
členové zúčastnili Okresního
včelařského dne v Židovicích,
kde bylo možno nakoupit
včelařské pomůcky a zúčastnit se dvou zajímavých přednášek MUDr.
Hubače ze Sezemic s názvem Falšování medu a Včelí produkty a lidské
zdraví.
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V polovině června byl zorganizován zájezd libáňských včelařů do
Polska k polským včelařům. Domluvit nám to pomohl přítel Ducháč,
který udržuje kontakty s polskými kolegy ve svém regionu Orlických
hor. Objednali jsme tedy mikrobus a vyrazili směr Náchod a Kudowa
Zdroj. Cestou přistoupil i přítel Ducháč, který pomohl jako průvodce
i překladatel. Navštívili jsme postupně tři velkovčelaře a včelařskou
naučnou stezku. Polští přátele nám připravili vřelé přijetí a snažili se
nám ukázat co nejvíc ze své včelařské praxe. Cestou domů jsme
navštívili i některé místní pamětihodnosti a historická místa. Tato
celodenní akce s bohatým programem jistě nadchla všechny zúčastněné.
V listopadu se konala v Bystřici členská schůze, po jejímž skončení
následovala přednáška přítele Vrzáně z Chlumce nad Cidlinou na téma
včelaření v Evropské unii. Počátkem prosince ještě spolek shromáždil od
zájemců vytavený vosk za
účelem jeho výměny za
mezistěny. Včelaři si tak
mohou v zimě připravit
rámky pro příští sezónu.
V prosinci dále proběhlo
poslední
přeléčení
včelstev proti varroáze a
následovat by měl klid na
včelnicích a kolem úlů.
Včelaři nyní v zimním
období mohou bilancovat
období minulé a chystat se na období příští.
Ing. Jiří Straka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZE ŽIVOTA RYBÁŘSKÉHO SPOLKU
V podzimních měsících zúročují rybáři svoji celoroční práci v chovu
ryb. Nastává totiž doba výlovů. Až při podzimním výlovu se skutečně
pozná, jak veliký byl úhyn během roku, jak jsme se starali o kvalitu
vody, o krmení ryb během roku a pod. Při přípravě rybníka na výlov –
tzv. „strojení rybníka“, kdy se na klesající hladině začínají objevovat
hřbety kaprů a ostatních ryb, začíná u rybáře zvláštní napětí a těžko
popsatelný pocit. Odhaduje množství ryb a jak jsou veliké. Vše bude
potvrzeno za pár hodin, kdy je ryba vylovena, roztříděna, spočítána,
zvážena a rozvezena do komorových rybníků nebo do rybářského revíru
pro sportovní vyžití. Je to hodně práce a námahy, než si může rybář
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v klidu sednout k udici a nějakou rybku ulovit, ať už se jedná pro
potěšení ze samotného lovu nebo i pro zpestření jídelníčku kvalitním
masem.
V naší organizaci
probíhaly
výlovy
v měsíci říjnu. Byly
loveny tyto nádrže:
Suchánek,
Zliv,
Chyjice, nádrže číslo
„3“, „4“ a „5“ v
areálu „Rybníčky“.
Z těchto
nádrží
celkem
uvízlo
v sítích 2.110 kusů
kapra převážně lovné míry tj. délky nad 40 cm o celkové váze 5.275 kg.
Dále 42 kusů štik a jeden sumec o velikosti 78 cm. Téměř všechny ryby
byly nasazeny do sportovní vody a to především do nádrže na Zelenecké
Lhotě.
V průběhu roku se
rybář nestará jen o
rybu, ale musí se starat
o stav rybníků, sádek,
komorových
nádrží,
techniky atd. V naší
místní organizaci byl
vyčištěn severní břeh u
nádrže č. „4“ a tím byla
plocha nádrže zvětšena
asi o 20 % viz. obrázek.
Dále byly už v loňském
roce zahájeny přípravné a projektové práce k výstavbě nové sádky
v našem areálu. Tyto pokračovaly i letos. Snad do konce roku budou
završeny dokončením její výstavby. Areál se tak bude skládat ze čtyř
nádrží navzájem propojených s možností napájení z vodního náhonu.
Za nynější stav areálu „Rybníčky“ patří veliké uznání předsedovi
Českého rybářského svazu, místní organizace Libáň, Vlastimilu
Sobotkovi. Svojí neúnavnou a systematickou prací se nejvíce zasadil o
vybudování takové velké a kvalitní základny pro chov ryb.
Karel Másílko
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MYSLIVCI
Myslivecké sdružení Pod Borovičkou Libáň obhospodařuje 2.150 ha
honitby, což jsou pole, lesy a vodní plochy. Toho času máme 22 členů.
V posledních letech je velice malý zájem o tuto činnost, přesto se nám
podařilo získat 4 nové mladé členy a toto přispělo k omlazení naší
členské základny, která neustále stárne. Povinností každého člena je
odpracovat 40 brigádnických hodin za rok, z čehož jsou
vyjmuty osoby starší 70 let věku.
Každoročně zajišťujeme dostatečné množství sena a obilí
pro zimní přikrmování zvěře. Pravidelně se staráme o vysazené stromky
na Horách, na pozemcích městského úřadu. Opravujeme voliéry pro
chov bažantů, stavíme nové posedy, krmelce pro zajíce i srnčí zvěř.
V letošním roce jsme zakoupili budovu bývalé drůbežárny na Horách,
kterou vlastnilo ZD Záhornice. Na tuto koupi se složili všichni členové
našeho sdružení, jelikož finanční situace neumožňovala platbu
z myslivecké pokladny.
Výbor mysliveckého sdružení rozhodl, že bychom mohli odkoupit od
Městského úřadu Libáň pozemky na Horách, které dlouhodobě
využíváme k chovu bažantů. Po dohodě s vedením města (tj. pan
starosta Soukup Petr a místostarosta pan Bc. David Holman), jsme si
podali žádost o odkoupení těchto pozemků. Na základě schválení rady
města a zastupitelstva nám bylo vyhověno a dohodli jsme se na
splátkovém kalendáři po dobu 10 let. Tímto bychom chtěli Všem srdečně
poděkovat za výbornou spolupráci s naším mysliveckým sdružením.
Rádi bychom se zmínili také o věcech, které jsou pro nás myslivce,
příjemnější. Je to zejména lov divočáků, kteří se mohou podle věku lovit
celoročně. V období od 16. května nám začíná odstřel srnců, který končí
30. září. Srnčí zvěř holá – srny a srnčata – se loví od 1. září do konce
roku. Od začátku září do konce listopadu se můžeme věnovat odlovu
divokých kachen. Bažanty lovíme na společných honech od 1. listopadu
do konce roku. Tyto hony kombinujeme s naháňkami na divočáky, které
můžeme na základě povolení odboru životního prostředí lovit i v jejich
dospělosti. V naší lokalitě se téměř vůbec neprovádí odlov zajíců, a to
z důvodů jejich velice malého výskytu. Také máme povolen odstřel
jelena siky a daňka bez omezení množství, věku a pohlaví.
Tato
zvěř se také v naší honitbě objevuje velmi zřídka. Po celý
rok se věnujeme odstřelu škodné zvěře – hlavně lišek.
Občas se nám povede získat zahraničního hosta na
odstřel srnce, což je finančním přínosem do naší myslivecké
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pokladny.
Tímto jsme chtěli místní veřejnost informovat o činnosti mysliveckého
sdružení Pod Borovičkou Libáň.
„Myslivosti zdar“
za Myslivecké sdružení Pod Borovičkou Libáň František Sedlatý, předseda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HASIČI
Na začátku roku začali mladí hasiči přípravu na soutěž Okresní kolo
hry Plamen ve školní tělocvičně. Dospělí v tomto období žili přípravou
tradičního plesu SDH, který se konal v únoru. Dále jsme uspořádali před
Velikonocemi sběr železného šrotu a na Velikonoce tradiční DISCO
zábavu. 30. dubna jsme připravili pálení čarodějnic na libáňských
Horách s občerstvením pro občany. 11. května se naše soutěžní družstva
zúčastnila okrskové soutěže v Brodku. Úspěchu dosáhli jak muži A, tak
ženy, neboť obsadili první místa a muži získali pohár starosty města
Libáň. Družstvo mužů B obsadilo pěkné třetí místo. Děti vybojovaly
druhé místo. Na konci května se uskutečnilo okresní kolo hry Plamen na
Vrchovině, kde naše děti bojovaly s nepřízní počasí a v sobotu po velkém
dešti odjely domů, neboť hřiště pro útoky bylo zaplavené vodou.
V červnu také proběhla noční soutěž ve Psinicích, kde družstvo mužů A
skončilo na třetím místě a muži B na šestém. Na konci června pořádalo
město tradiční Hvězdnou noc, při které hasiči pomáhali s přípravou,
pořadatelskou službou a úklidem. 13. a 14. července jsme uspořádali
zájezd na jih Moravy s návštěvou hradů, zámků a skanzenů v Modré a
ve Strážnici, kde jsme také absolvovali plavbu člunem po Baťově kanálu.
20. července se konala soutěž Kozodírský výstřik, kde naše družstva opět
vybojovala přední místa – muži B druhé, muži A třetí a ženy třetí místo.
31. srpna na soutěži v Brodku jsme byli opět úspěšní, muži A druhé
místo, muži B třetí a ženy zvítězily ve své kategorii. 7. září jsme pořádali
v Kozodírkách dětskou soutěž – 5. ročník o putovní pohár SDH Libáň,
které se zúčastnilo šest družstev starších a pět mladších dětí. Našim se
moc nedařilo, ale nevadí, příští rok to bude určitě lepší.
Z další činnosti sboru je nutné zmínit výjezdovou jednotku, která
letos vyjela k sedmi požárům, dvěma dopravním nehodám, dvakrát ke
spadlým stromům, dvakrát k povodni, dvakrát jsme vyprošťovali osoby,
jednou byl planý poplach a jeden transport pacienta. Dále také byla
instalována nová vrata na hasičské zbrojnici, kde naši členové pomáhali
při této práci a udělali nové nájezdy do garáží. Na konci roku jsme měli
7. prosince výroční valnou hromadu.
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Na závěr roku nás čeká ještě pořádání Štěpánské zábavy 25. prosince.
Výbor děkuje všem za odvedenou práci a vzornou reprezentaci při
soutěžích.
za SDH Libáň Naďa Hakenová, jednatelka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STALO SE…
1763 – před 250 lety
Zámožnější občané Libáně se skládali na založení „sboru literátského“.
Tento sbor, společně s „Bratrstvem Jana Nepomuckého“ byl zrušen císařem
Josefem II. a jejich kapitál připadl dílem školnímu a dílem chudinskému
fondu.
1823 – před 190 lety
Libáň v tomto roce měla 287 zlatých užitku z ovocných stromů „Na
Ženichově“. Tento sad dostal jméno od toho, že každý libáňský ženich byl
povinen v den sňatku na něm vysázet dva ovocné stromy.
1848 – před 165 lety
Ferdinand V. ustanovil v celém Rakousku „Národní stráž – gardu".
Velitelem libáňské gardy byl purkmistr Frant. X. Šnejdárek, prvním
nadporučíkem Fr. Grossman, druhým Fr. Říha, prvním poručíkem Jan
Macek, druhým MUDr. Ant. Krkavec a bubeníkem Ant. Keibl. Garda
měla 100 členů a kázeň se řídila podle pití, které gardisté dostávali.
Cvičili každý den, konali noční hlídky a vojensky se účastnili církevních
oslav.
1853 – před 160 lety
Na náměstí byla postavena nová kašna místo staré z roku 1828, jelikož ta
byla stará a sešlá, neúhledná, podobná velké kádi. Nová kašna byla
zřízena opět z fošen ve tvaru čtverhranu se sraženými rohy. Povrch byl
pobit hrazenými prkny a okrášlen tabulkovými výplněmi a ozdobnou
římsou. Natřena byla na zeleno. Stavbu provedl bednář Polák ze Starých
Hradů.
1873 – před 140 lety
Opětovně bylo jednáno o stavbě železnice. Na Horách bylo započato
s lámáním kamene, jímž byla dlážděna Kostelní ulice (T. G. Masaryka).
U kostela byl zarovnán hřbitov.
1898 – před 115 lety
Zásluhou „Řemeslnicko-živnostenské besedy", založené v roce 1896, byla
v Libáni povolena „Živnostenská škola pokračovací".
1903 – před 110 lety
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Na městském úřadě byl zaveden „nedělní klid".
Město podalo žádost, aby byl v Libáni povolen sirotčinec.
1923 – před 90 lety
Z Jičína přes Libáň do Rožďalovic byla zavedena pravidelná autobusová
doprava. Jízdné z Libáně do Jičína činilo 11 Kč. Do Rožďalovic 6 Kč.
1938 – před 75 lety
Zástupci města byli přijati k audienci prezidentem Eduardem Benešem,
kde mu odevzdali diplom „Čestného občanství".
Do podstavce Husova pomníku byla vložena prsť z bojišť s nápisy:
Slovensko, Zborov, Vouziers, Doss Alto a Těšínsko a Medkovým veršem
„Tam leží s úsměvem na zvadlých rtech sta našich bratří – ale věčný
život budiž dán národu pokořenému."
1943 – před 70 lety
Firma Spilba byla prodána A. Pirklovi.
1958 – před 55 lety
Na místním koupališti byly vystavěny zděné věže.
20. prosince vznikl v Libáni „Sbor pro občanské záležitosti", v říjnu oddíl
ledního hokeje a ve škole byla zřízena školní družina.
1963 – před 50 lety
Ve dvoře budovy MNV zřídili zahrádkáři moštárnu.
1968 – před 45 lety
V ulicích Komenského, Emlerově, Míru a Tyršově byly opraveny
chodníky.
1973 – před 40 lety
Na sídlišti byla vystavěna dvanáctibytovka a osm rodinných domů.
1993 – před 20 lety
V listopadu byla v Libáni zahájena výstavba „Penzionu pro důchodce"
v bývalé Kynčlově vile. Stavbu provedla firma Staving Valdice.
z kronik vybral a volně zpracoval Josef Stránský

POVĚSTI Z LIBÁŇSKA
KŘIŽÁNEK
Skoro na poloviční cestě ze Lhoty Zelenecké k Vlčímu Poli v
hlubokých lesích, o něž se dělili páni z Kosti a starohradští Šlikové,
stával kostelíček posvěcený Nalezení sv. Kříže. Po něm celý les dostal asi
své jméno. Ves, která tu stávala, jmenovala se Kříženec a počátkem
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šestnáctého století je uváděna již jako pustá. Kostelík tu nejdéle trval a
stranou světa býval místem, kde se Čeští bratří z celého okolí často
scházeli. Pak přišla nešťastná bitva na Bílé hoře a vyhnanství pro ty,
kdož nepřijali víru rakouského vítězného císaře. Bylo však mnoho těch,
kteří jen na oko víru římskou vyznávali, ale v duši a srdci zůstávali věrni
učení předků, tajně se scházeli a brali útěchu ze čtení Písma svatého.
Pustý kostelíček byl onou tajemnou svatyní, k níž láskou lnuli všichni
tajní nekatolíci.
Za hlubokých nocí shromáždění tu i kolem kostelíka poslouchali
kázání a čtení slova božího od některého staršího nebo od evangelického
kněze, který se sem tajně přes hranice odvážil. Jindy stoletá bába ze
Lhoty Zelenecké, Eva Svobodová, vedla duchovní cvičení nebo křtila
děti, tu při svitu měsíce pochovávala, zde i šestinedělky uváděla.
Stařena Eva měla vládu i nad živly, vodila mraky a žehnala oheň.
Když mračna vystupovala a hrozila kraji zkázou, vycházela prý na pole,
na křižovatku nebo mez, tam se modlila a mraky běžely za ní. Pustila-li
je na rybníky, padly na rybníky, pustila-li je lesy, přinesly zkázu lesům.
A ti, kdož věrni drželi s libáňským farářem Stellou, chodili mu na ni
žalovat, že pradikanty přechovává a tajně se se svými ovečkami schází
u kostelíka. Že se tajní kněží se soumrakem objeví a za svítání opět
mizejí. Žalovali na slepou Evu, že nejen bouří lidi, aby faráři neplatili
desátky, ale kroupy, vítr i bouři posílá na pole farářova a jeho věrných.
Po několika letech odvážil se farář o pouti v kostelíku také sloužiti
mši a nešpory. Ale po kostele strhla se bitka mezi věrnými a tajnými
nekatolíky, padlo i několik ran, a když kdosi vběhl za tohoto zmatku do
kostelíka a jal se zvonit na poplach, sběhlo se množství lidí a takový
hněv vzplál proti faráři, že jen zázrakem se mu živému podařilo odtud
prchnout.
V příhodné chvíli dal potom farář zvonek odnést a žaloval biskupské
konzistoři na Lhotecké luterány. Nastalo přísné vyšetřování rebelantů
a nevěrců, mnozí putovali do Libáně na Staré Hrady před pana vrchního
a dovezli tam i stoletou bábu Evu.
Vrátila-li se, či umřela-li ve vězení, nikdo nedovedl říci. Byli někteří
takoví, že po kraji mluvili o tom, že starou Evu, zmučenou přivezli do
Lhoty a tajně zahrabali u kostelíka. Od té doby prý zde černá sova v noci
tak smutně houkala, že se každý tomu místu vyhýbal.
Z rozkazu konzistoře byl později kostelík zbořen, něco zbývajících
věcí přeneseno do libáňského kostela. Sotva znatelné základy pak rychle
zarostly hustým křovím.
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„Křižánek“ Pekař: Kniha o Kosti, díl II, Též vypravování místní tradice o hrůze
tohoto místa.
J. Picek: Husitský kostelíček na Křižánku a jeho zkáza, 1931. Jar. Mencl: Pověsti
Pozn.: Jan Ignác Stella – libáňský farář a horlivý sluha církve poslal v roce 1715
do Prahy stížnost na dění v Křižánku, v noci z 5. na 6. května 1719 nechal
kostelík v Křižánku zbourat, v roce 1721 uzavřel s okolními obcemi smlouvu, že
mu budou platit 70 zl. ročně na kaplana, v roce 1733 začal psát farní kroniku.
Josef Stránský

SPORT
Vážení sportovní přátelé, i v tomto čísle Libáňských novin Vám
někteří zástupci oddílů přibližují průběh podzimního sportovního života
ve svých oddílech.

HODNOCENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI FOTBALOVÉ
SOUTĚŽE 1. B TŘÍDY TJ SOKOL LIBÁŇ
Fotbal je krásná hra, která nemá logiku. Náš cíl před sezónou bylo
umístění v první čtyřce a tím i postup do jarní finálové skupiny. To, že
jsme nakonec dosáhli na druhé místo, bylo pro všechny velkým
překvapením (hlavně pro soupeře). Poslední utkání rozhodně nebyla
jednoduchá. Ve dvou případech jsme otáčeli nepříznivý výsledek až v
posledních minutách zápasu a toho si velmi cením, že jsme hráli až do
konce a chtěli jsme vyhrát. Taková utkání jsou pro celé mužstvo velmi
povzbuzující a potřebná.
Fotbal je kolektivní hra, proto záleží na každém hráči, ale i
náhradníkovi a celém realizačním kolektivu, který se podílí na přípravě
před utkáním. Nehodnotím tudíž jednotlivce, ale celé mužstvo, na které
jsem velmi pyšný za předvedené výkony a disciplínu – díky kluci. Chtěl
bych také poděkovat všem členům výboru a fanouškům, kteří nám
věřili, i když to bylo velmi těžké, a podporovali nás i v utkáních, která se
nám nevyvedla.
Zimní příprava bude probíhat na umělém povrchu a v hale, kde
nabereme sílu, vytrvalost a kvalitu do jarních kol. Doufám, že v jarní
části soutěže přijde na hřiště ještě více diváků a že budou mít z fotbalu
a předvedené hry jenom radost a hezké zážitky. Rád bych viděl a
doufám, že nejsem sám, zase TJ Sokol Libáň tam, kde v minulosti bývala,
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ale vím, že to bude těžké. Naším cílem bude hrát rychlý fotbal založený
na dobré obranné činnosti a také se fotbalem bavit a pobavit i fanoušky.
V podzimní části jsme sehráli 14 utkání – 7 vítězných, 1 remízu a 6
porážek, poměr branek 24:30, celkové umístění 2. místo.
Skřivánek František, trenér TJ Sokol Libáň

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

PODZIMNÍ ČÁST – TJ SOKOL LIBÁŇ ML. ŽÁCI
Je za námi podzimní část okresního přeboru mladších žáků a my jsme
opět uzavřeli sezónu na prvním místě. Jedinou porážku naši borci
zaznamenali v zápase se Sobotkou, který byl na šance jasně pro Libáň,
ale znovu se ukázalo to naše proměňování šancí. Soupeř v podstatě
proměnil všechny svoje šance, kterých bylo pramálo. Zapracovali jsme
tedy na fyzičce a přesnosti střel. Naše práce v trénincích se vyplatila v
zápase proti rivalovi z Kopidlna. Tento zápas jsme si doslova
„vybojovali“ i když rozhodčí zbytečně nadržoval domácím a nastavil
dvě minuty. Jasně jsme vedli 3:2, ovšem soupeř v nastavení vyrovnal.
Nevzdali jsme se a nakonec jsme je porazili na penalty, bohužel brankář
domácích si při chytání krásné střely zlomil ruku. Boj o první místo jsme
sváděli společně se třemi týmy a to s Chomuticemi, Miletínem a se
Sobotkou. Nejlepší výkon sezóny byl v zápase s Valdicemi, který jsme
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ovládli
s
přehledem 4:0.
Soupeř
byl
kvalitní,
ale
my byli ve
všem
lepší,
rychlejší,
výbušnější
a více
jsme
chtěli vyhrát.
Rozhodující
zápas se konal
tady v Libáni
proti Miletínu.
Hned
na
začátku jsme
vsítili
gól
a naše hra byla lepší, jenomže soupeř vyrovnal a začali jsme od začátku.
Ještě do poločasu jsme vedli 2:1. Druhý poločas byl jasně v naší režii.
Vyhráli jsme 3:1 a tím i rozhodli o přezimování na prvním místě.
hráči Ondra Miech a Kuba Sekyra

STOLNÍ TENIS V POLOVINĚ PODZIMNÍ ČÁSTI
Pro příznivce stolního tenisu přinášíme hlavně výsledky našich
mužstev v číslech, a to v polovině podzimní části. Tímto upozorňuji, že
je možné všechny tyto informace sledovat na http://stis.ping-pong.cz.
Do nového ročníku soutěží 2013/2014 jsme vstoupili s řadou nových
tváří v našem oddílu, ale hlavně povzbudivý pro naši činnost je nástup
těch nejmladších, a to jsou David Záruba, David Laskoš a Marek Sedlatý,
kteří jsou zálohou pro družstvo žáků.
Družstvo žáků je zatím na krásném 2. místě a v sestavě Filip Skořepa
(4., 92,86 % – použito i u dalších hráčů tj. umístění na žebříčku RP
a úspěšnost v %), Sekyra Jakub (5., 95,86 %) a Dan Srb (7., 85,71 %) se
jistě pokusí zůstat na příčkách zajišťující účast pro play-off tohoto
ročníku i bez odšedšího Dominika Kuzmy, který úspěšně hraje v
kategorii dospělých v RP 4B a pomáhá i v RP 1.
Družstvo „B“ je zatím na 7. místě s vyhlídkou k vyšším příčkám této
třídy, a to s ohledem na široký kádr v družstvu, kde vyčnívá právě
jmenovaný Dominik Kuzma (15., 66,67 %), dále bojují Oldřich Mička (22.,
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50,00 %), Václav Jakoubek (25., 47,37 %), Robert Horák (32., 25,00 %),
David Horák (38., 16,67 %) a s nižším počtem utkání Milan Valnoha
(33,33 %) a Miroslav Skořepa (12,50 %).
Družstvo „A“ je nyní po špatném začátku na dobrém 6. místě a
nastupuje s pomocí hráčů „B“ družstva, za což jim touto cestou patří dík
za zápasy s daleko ostřílenějšími soupeři. O body bojují Vlastimil Horák
(16., 61,90 %), Josef Mádlo (17., 61,90 %), Jiří Vaníček (20., 60,71 %), Pavel
Verner (49., 7,41 %) a dále právě pomohli Václav Jakoubek, Robert
Horák a Dominik Kuzma.
Na závěr bych poděkoval všem, kdo pomáhá s výchovou mladé
generace „ping-pongu“ v našem městě a v oddílu obzvlášť, to je Jindřich
Sekyra a Miroslav Skořepa. Samozřejmě děkuji vedení školy a města za
vstřícný přístup ke sportu a našemu „za zelenými stoly“ obzvlášť.
Zdraví a spokojenost přeji všem sportovcům i nesportovcům.
za oddíl stolního tenisu Vlastimil Horák

Rád bych na tomto místě poděkoval všem hráčům, trenérům, rodičům
malých hráčů, všem sportovním příznivcům a sponzorům Tělovýchovné
jednoty Sokol Libáň za výkony, práci a přízeň.
Na závěr článku si dovolím popřát všem spoluobčanům jménem TJ
Sokola Libáň krásné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně
zdraví. Již teď se těším na jarní setkání s Vámi na sportovištích TJ Sokola
Libáň.
Valnoha Milan – předseda TJ Sokol Libáň

ŽÁCI A PŘÍPRAVKA TJ SOKOL LIBÁŇ
NAVŠTÍVILI PRVOLIGOVÝ KLUB FK MLADÁ
BOLESLAV
Díky projektu FK Mladá Boleslav, který nabízí možnost fotbalovým
mládežnickým týmům hrající nižší soutěže navštívit boleslavský
Městský stadion, dostali naši hráči přípravky a žáků možnost
prohlédnout si stadion včetně veškerého zázemí a doprovodit fotbalisty

Libáňské noviny č. 69

- 38 -

FK Mladá Boleslav a Zbrojovky Brno při zápase 12. kola Gambrinus ligy.
Během poločasové přestávky si kluci zahráli přátelský zápas před téměř
3.500 diváky.
Pro naše mladé fotbalisty to je ten správný impuls, aby se i nadále
věnovali fotbalu a poctivě trénovali.
Roman Myška, Tělovýchovná jednota Sokol Libáň
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU
Č. P. 46 V LIBÁNI
Dobrý den, pane Diviši,
probíhající rekonstrukce Vašeho bytového domu v areálu libáňského sila vyvolala
mezi našimi občany mnoho otázek a podle mého názoru zbytečných fám. Můžete
nám sdělit, pro koho budou vlastně tyto byty určeny?
Jedná se o standardní nájemní byty 3+1. Předpokládám, že této nové
kapacity využijí běžní občané Libáně a okolí, kteří hledají kvalitní
bydlení, nebo zaměstnanci firmy Magna, kteří do zaměstnání dojíždějí
z velké dálky.
Přibližte prosím našim občanům, popřípadě budoucím uchazečům o bydlení, jak
rozsáhlá je rekonstrukce objektu?
Objekt prochází kompletní rekonstrukcí, která reprezentuje výměnu
oken, izolaci střešního pláště, nová zděná bytová jádra, dlažby, obklady
nové zařizovací předměty, podlahové krytiny, částečnou rekonstrukci
elektroinstalace, opravy omítek, malby atd. V suterénu objektu byla
vybudována nová plynová kotelna a vyměněna všechna topná tělesa
v bytech.
Podle výčtu prováděných prací je patrné, že budujete byty zcela nové. Nedá se
tedy předpokládat, že byste akceptoval zájem lidí, kteří si pěkného prostředí a
kvality bydlení neváží.
Jak jsem již uvedl, předpokládám, že této nabídky využijí zejména slušní
lidé, kteří si budou kvalitního bydlení vážit.
Děkuji Vám za rozhovor.
Petr Soukup – starosta města
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------inzerce

Nabízím k prodeji pozemek v Libáni o rozloze 7.896 m2.
Územním plánem města je polovina plochy určena k zastavění
smíšenou obytnou zástavbou. Pozemek se nachází na okraji obce, u
místní komunikace směřující na Zliv. Navazuje na současnou zástavbu.
Cena dohodou. Bližší informace na tel. 776 021 468.
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PRO DOMOV
Úklid, péče a servis Vašeho domova

• úklid domácností (pravidelný, jednorázový)
• úklid kanceláří, firem, provozoven
• mytí oken
• služby hospodyně
• práce kolem domu, na zahradě, sekání trávníku, odklízení sněhu
• chlapská ruka (opravování, stěhování, sestavování nábytku)
• kontrola a správa nemovitosti ve Vaší nepřítomnosti
• čištění, úklid, údržba hrobu

Vysoká kvalita práce, spolehlivost, diskrétnost

Více na: www.pro-domov.com
tel: +420 725 632 155
e-mail: pro.domov@centrum.cz
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