VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ!

Stejně jako v minulých číslech Libáňských novin bych Vás rád informoval
o postupu prací na objektech základní školy i o tom, jak se vyvíjely události
následně po požáru střechy jídelny. Stavební práce na objektech školy probíhaly v rámci možností dobře. Jednou z komplikací po odstranění stávající
střešní krytiny byl opakující se déšť, jehož následkem a nedostatečným zajištěním stavby zhotovitelem docházelo k zatékání do některých učeben
a dalších místností. Vzniklé škody byly po vybudování nového střešního
pláště opraveny a náklady uhrazeny zhotovitelem. Další, podstatně závažnější komplikací byl již zmíněný požár střechy školní jídelny, který vypukl
dne 4. července 2015. Díky včasnému příjezdu a zásahu naší jednotky SDH
Libáň,

za což jim patří veliké DÍKY, byl požár pod kontrolou a uhašen dříve, než by
bývalo došlo k fatálním následkům. Poděkování patří také jednotkám HZS
z Kopidlna a Jičína. Po zásahu hasičských jednotek bylo zahájeno šetření
příčiny požáru. Vyšetřovatelem požárů HZS Královéhradeckého kraje nebyla stanovena jednoznačná příčina vzniku požáru, i když některé indicie ukazovaly na konkrétní možnou variantu. K té se zhotovitel ovšem neznal
a nepodařilo se ji jednoznačně prokázat. Jelikož nebyla vyloučena ani verze,
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že mohlo dojít k úmyslnému zapálení neznámou osobou, byla událost pro
podezření ze spáchání trestného činu převzata k šetření Policií ČR. Vyšetřovatel Policie ČR z oboru kriminalistiky, odvětví chemie, zajistil vzorky k odbornému prozkoumání. Zde byla vyloučena přítomnost těkavých hořlavých
látek, které by mohly způsobit požár. S tím, jak se vyšetřování jednotlivých
složek protahovalo a čas nekompromisně ubíhal v náš neprospěch i vzhledem k termínu dokončení akce pro splnění podmínek čerpání dotace, policie uzavřela své vyšetřování s tím, že je pachatel neznámý i přesto, že s největší pravděpodobností byl požár způsoben při prováděných pracích dělníky
zhotovitele – bohužel není k dispozici jasný důkaz. Proto se celá věc opět
vrátila vyšetřovatelům HZS Královéhradeckého kraje. Nastalo tedy vyjednávání s vedením zhotovitele a možnostmi uplatnění pojistného plnění z pojištění, které bylo součástí uzavřené smlouvy o dílo. Bohužel, nasazení zhotovitele v této věci a podmínky pojišťovny nebyly pro nás příznivé. Učinili jsme
proto sami veškeré kroky potřebné pro vyřešení situace – vypracováním odborného posouzení statikem, návrhem variant opravy včetně vyčíslení nákladů. Po oslovení pojišťovny, se kterou má město Libáň uzavřenu pojistnou
smlouvu na městské budovy, a zajištění všeho potřebného nám Hasičská
vzájemná pojišťovna potvrdila souhlasné stanovisko k plnění náhrady škody
pojistné události, a to v plné výši opravy střechy přesahující částku 800 tisíc
Kč. Dále díky výborné spolupráci technického dozoru investora byl u poskytovatele dotace akceptován nový termín zhotovení a prodloužen až do
14. září 2015 (pouze u objektu zasaženého požárem). Nyní můžeme konstatovat, že i přes výše uvedené komplikace byla stavba dokončena, i když jsme
si původně představovali, že nový školní rok začne s kompletním hotovým
dílem a zcela novým kabátem základní školy.
Dalším cílem byla avizovaná instalace integrovaného zabezpečovacího
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zařízení. Škola podala žádost na čerpání dotace z programu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, tato žádost nebyla bohužel akceptována
a dotace nebyla poskytnuta.
V minulém čísle Libáňských novin jsem napsal,
že v případě neúspěšné
žádosti o dotaci je město
připraveno
financovat
úpravu a instalaci druhé
vstupní stěny včetně čistící zóny z vlastních
zdrojů. Dále také přípravu a následnou instalaci
bezpečnostních prvků –
osazení kamerového systému u vstupu a nové
digitální ovládání vstupních dveří. Tento slib jsme
splnili a zmíněné úpravy nad
rámec projektu jsou v tuto chvíli již dokončené. V poslední řadě ještě dojde
k úpravě povrchu před vstupními dveřmi v podobě protiskluzové dlažby.
Věřím, že tato celkově významná investice bude přínosem nejen pro žáky
naší školy.
Osobně vnímám výsledek tří letošních investičních akcí v podobě zateplení budov jako silnou motivaci využít další možnosti blížících se výzev jednotlivých dotačních titulů. V současné době připravujeme další projekty
(pro představu zmíním např. zateplení mateřské školky a hasičské zbrojnice) pro podzimní dotační výzvy. V případě akceptace dotací by poté samotná
realizace probíhala během roku 2016, ale to dost předjímám.
Závěrem bych se rád krátce ohlédl za letními prázdninami z jiného pohledu, kdy slunečné a horké počasí dělalo radost především dětem. Na druhou stranu dlouhodobý nedostatek dešťových srážek způsobil devastaci zeleně. Následoval pokles hladin vodních toků a spodních vod, který s sebou
přinesl nařízení z odboru životního prostředí Městského úřadu v Jičíně
v podobě zákazu odběru povrchových vod z vodních toků a spodních vod ze
studní pro plnění bazénů a zálivku trávníků. Toto nařízení bylo vydáno
s platností od 1. srpna 2015 až do odvolání.
Přeji Vám hezký nastávající podzim.
Jaromír Přibyl, starosta města
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OKÉNKO MÍSTOSTAROSTY
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ!

Tak jako obvykle rozdělím svůj článek do několika částí. V té první bych
se chtěl zabývat stavebními akcemi, které právě probíhají nebo spíše končí.
Sami jste mohli sledovat, že zateplení objektu zdravotního střediska i kulturního domu proběhlo úspěšně. Mohu konstatovat, že dílo bylo provedeno
bez zásadních vad a nedodělků, které by bránily jejich užívání. Při závěrečné
přejímce se vyskytly pouze kosmetické vady, které jsou již v této chvíli odstraněny.
Zateplení nové budovy základní školy, přes zdržení z důvodu požáru střechy školní jídelny, bylo dokončeno právě nyní. Nicméně bylo velmi důležité,
že výše uvedenou pojistnou událostí nedošlo k narušení příprav na nový
školní rok a naše děti mohly 1. září do školy nastoupit. Tato investiční akce
byla zrealizována celkovými náklady 13.378.000 Kč. Myslím, že jak
z hlediska estetického, tak i kvalitou provedených prací můžeme stavbu
hodnotit jako dobrou. Kromě těchto dvou hledisek je velmi důležité i hledisko budoucích energetických úspor, které očekávám někde kolem 25 %. Toto
by měly být peníze, které by se měly v budoucnu investovat buď do dalšího
zkvalitňování technického stavu školy nebo tam, kde je toho nejvíce potřeba. Dovoluji si na tomto místě vyjádřit svůj názor, a sice že pokud bude
město v dalších letech investovat do zlepšení technického stavu školy, mělo
by svoje úsilí směřovat spíše jen na nejnutnější počet učeben a jejich technické zázemí včetně jídelny a kuchyně. Ukázalo se totiž, že naši školu navštěvuje už tak málo žáků, že jsou schopni se vzdělávat v podstatně menším
množství učeben, než tomu bylo
například před deseti, dvaceti lety.
Dokud počet žáků naší školy nestoupne minimálně na 300–320
dětí, není ekonomicky rozumné investovat do všech místností a budov školy jako celku. I z těchto důvodů by měl nejen zřizovatel, ale
i vedení školy tvrdě pracovat na
zkvalitnění prostředí a podmínek
pro výuku našich dětí, a to jak v ob-
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lasti školní, tak i mimoškolní. Zde je třeba poznamenat, že mnohého již bylo
dosaženo a pracuje se na dalším.
V rámci stavby byla
rovněž zrealizována část
hlavní přípojky elektřiny, a to zejména
z důvodu, že stávající
je již mnoho let
v havarijním
stavu.
Dále se podařilo investovat do zabezpečovacího
zařízení
a nového provedení
zádveří
hlavního
vstupu
do
školy.
Všechny práce nad
rámec projektu zateplení se dají vyčíslit
částkou zhruba kolem
430 tisíc Kč.
Z tohoto pohledu byly splněny všechny hlavní akce, které si zastupitelstvo pro rok 2015 stanovilo. Jsou tu však ještě další záležitosti, které také
odčerpají z městského rozpočtu nemalé částky. Jsou jimi např. oprava hráze
ve Zlivi za částku 400 tisíc Kč a oprava plotu zlivského hřbitova za 300 tisíc
Kč. Nemalé finanční prostředky si vyžádá i odkup pozemků pod budovou
naší základní školy, kdy tak dojde po desítkách let k narovnání vlastnických
vztahů.
Nyní něco málo o tom, co nás čeká v oblasti výstavby v příštím kalendářním roce. Již teď víme, že bude nutno zainvestovat dokončení inženýrských
sítí a komunikací pro 13 rodinných domů v lokalitě ulice Českých bratří.
Vzhledem k tomu, že se jedná o částku bez mála 9,3 mil. Kč, je jasné, že bude nutno se zbývajícími finančními prostředky nakládat ještě opatrněji, než
tomu bylo v roce letošním. Přesto jsem přesvědčen, že plánované zateplení
a výměnu oken hasičské zbrojnice a naší mateřské školy, jakož i vybudování
zázemí pro TJ Sokol Libáň dokážeme v roce 2016 rovněž zafinancovat.
V tomto ohledu můžeme jen doufat, že nedojde k žádné havárii nebo jiné
události, která by vyvolala mimořádnou potřebu finančních prostředků.
Řekl bych však, že pokud budeme přípravě rozpočtu věnovat patřičnou péči,
nemusíme se tak jako v uplynulých letech obávat žádných větších problémů.
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Všem našim čtenářům Libáňských novin i všem ostatním přeji hodně
zdraví a spokojenosti a mnoho úspěchů v pracovním, ale i v osobním životě.
Vážení spoluobčané, chtěl bych ve svém článku zmínit velkou ztrátu, která nás postihla v podobě odchodu pana Josefa Stránského.
Osobu pana Josefa Stránského vnímám jako dlouholetého kolegu zastupitele a nesmírně pracovitého a spravedlivého člověka. Člověka, který byl
bez nadsázky po dlouhá léta hlavní postavou libáňského kulturního dění.
Člověka, kterému bylo velkým potěšením pracovat pro své přátele, kolegy,
ale zejména pro všechny své spoluobčany. Velmi si vážím všeho, co v oblasti
kultury, ale i v oblasti státní správy vykonal. Jsem si jist, že nahradit jeho
dosavadní činnost v oblasti kultury je téměř nemožné. Chci však z tohoto
místa slíbit, že se všemi silami vynasnažím pomoci všem těm, kteří se
k odkazu pana Josefa Stránského budou hlásit a projeví vážnou snahu tuto
velkou mezeru vyplnit.
Petr Soukup, místostarosta

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ!

Nečekaně a k naší velké lítosti nás zastihla zpráva o úmrtí našeho dlouholetého spolupracovníka, přítele a dobrého člověka – pana Josefa Stránského.
V takovýchto chvílích se vždy zamýšlíme
nad minulostí a osudem lidí odcházejících
z tohoto světa. Přemýšlíme o jejich životě
a promítáme si chvíle prožité v jejich blízkosti.
Pan Josef Stránský se narodil 16. února
1940 v Nové Pace. Vystudoval vojenskou školu a stal se vojákem z povolání. V roce 1962 se
oženil s paní Věrou Kotrbatou a společně vychovali dvě děti. Postupem času se jejich rodina rozrostla o tři vnoučata a dvě pravnoučata. O rodinu se vždy vzorně staral, miloval
sport a umění. Sám ve volných chvílích namaloval mnoho obrazů, zejména s přírodními
náměty.
V roce 1979 se s rodinou přestěhoval do Libáně, rodného města jeho
manželky. Ihned po svém příchodu se zapojil do společenského a kulturního
života v našem městě. V roce 1997 vstoupil i do života politického. Pro město Libáň mělo velký význam zejména jeho působení v kultuře. Byl členem,
později i předsedou divadelního spolku Bozděch, kde mimo jiné úzce spolupracoval i s Kyzivátovou dechovou hudbou. Mnozí určitě vzpomínají na
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slavné přehlídky dechových hudeb v Libáni, Starých Hradech a Bystřici, na
jejichž organizaci se podílel. Aktivně se zúčastňoval činnosti loutkového divadla v Libáni a podporoval jeho rozvoj. I dnes se návštěvníci dívají na jím
namalované kulisy. Nezapomenutelnou stopu zanechal při spoluzakládání
a následné dlouholeté organizaci hudebního festivalu „Libáňský hudební
máj–Foerstrovy dny“, jehož počátky se datují do roku 2001. Po celou dobu
svého života v Libáni se staral o provoz kulturního domu a úzkostlivě dbal
na to, aby náš kulturní stánek byl vzorně připraven pro každou kulturní akci.
Důležité je na tomto místě vzpomenout i na jeho dlouholeté působení ve
funkci zastupitele a současně v letech 1997–2002 i ve funkci místostarosty
města. Po dobu výkonu funkcí se stal i vyhledávaným oddávajícím při svatebních obřadech. Díky svým dobrým lidským vlastnostem, smyslu pro
spravedlnost a empatii byl zvolen předsedou a poté členem přestupkové
komise.
Odchod pana Stránského znamená velkou ztrátu mimo jiné i pro Libáňské noviny, kde byl členem redakční rady a zcela zásadním způsobem ovlivňoval jejich obsah. Máme na mysli zejména jeho články z oblasti historie,
různých výročí a samozřejmě z kultury.
Je velmi těžké vyjádřit těmito několika slovy náš dík za vše, co pro nás
všechny vykonal. Uzavřela se kapitola jednoho života. Života prožitého
v neustálé aktivitě, života naplněného láskou a prací pro druhé. Odešel obětavý přítel, který vždy udělal maximum pro to, aby se vše podařilo. Bude
velmi chybět nejen své rodině, ale i všem, kdo se nějakým způsobem dotkl
veřejných aktivit v Libáni. Osobnost Josefa Stránského zanechala nesmazatelnou stopu v životě našeho města. Čest jeho památce!
Jitka Šedivá, Petr Soukup

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

 schválení rozpočtových opatření č. 7–12 roku 2015 na straně příjmů
a výdajů
 schválení účetní závěrky města za rok 2014
 schválení závěrečného účtu města za rok 2014 a vyslovení souhlasu
s celoročním hospodařením města za rok 2014 s výhradami
 schválení přijetí účelové dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů Libáň ve výši 120.000 Kč na rok 2015
 schválení uzavření smlouvy na pořízení lesního hospodářského plánu
pro lesy v majetku města s firmou Lesprojekt Hradec Králové, s. r. o.,
– 400 Kč/ha + DPH
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 schválení bezúplatného převodu pozemků parc. č. 1573/17 o výměře
659 m² a parc. č. 1573/18 o výměře 396 m² v k. ú. Libáň (odstavné
plochy podél komunikace v ulici Českých bratří v Libáni) od Královéhradeckého kraje
 schválení uzavření smlouvy č. 14208803 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na projekt: „Libáň, objekty ZŠ – zlepšení tepelně technických parametrů obvodových
konstrukcí“ se Státním fondem životního prostředí ČR
 schválení zadání územního plánu Libáň
 neschválení převodu pozemků parc. č. 439/1 o výměře 6.720 m², parc.
č. 439/2 o výměře 481 m² a parc. č. 439/6 o výměře 3.705 m² v k. ú.
Psinice (náhon po celé délce ve Psinicích) od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových
 neschválení převodu pozemků parc. č. 255/3 o výměře 854 m², parc.
č. 255/38 o výměře 293 m², parc. č. 255/39 o výměře 77 m², parc. č.
255/40 o výměře 254 m², parc. č. 257/6 o výměře 425 m², parc. č.
257/15 o výměře 58 m² a parc. č. 1495/5 o výměře 18 m² v k. ú. Libáň
(prostor okolo bytového domu č. p. 552 a 553 v ulici Na Sídlišti
v Libáni) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
 schválení prodeje obecního pozemku parc. č. 603/2 o výměře 359 m²
v k. ú. Libáň za cenu 150 Kč/m²
 schválení opravy rybníka ve Zlivi za částku 400 000 Kč (povýšení
o 100.000 Kč)
 schválení dílčí opravy hřbitovní zdi ve Zlivi za částku 300.000 Kč (ponížení o 100.000 Kč)
 schválení dodavatele – firmy Jiří Bernat, Samšina, na akci: „Výměna
střešních oken a střešní krytiny severní části obecního domu č. p. 96
v Libáni“ za celkovou cenu 225.225 Kč + DPH
 schválení zařazení finančních prostředků ve výši 9.271.020 Kč na výstavbu inženýrských sítí, chodníků a vjezdů pro 13 rodinných domů
v ulici Českých bratří v Libáni do rozpočtu města na rok 2016
 neschválení participace města Libáň na budování nové splaškové kanalizace v objektu bývalých Škrobáren
 pověření vedení města k zahájení jednání o prodeji nemovitosti na pozemku parc. č. st. 779, pozemku parc. č. st. 779, pozemku č. 634/7
a podílu 10/100 pozemku č. 634/5 v katastrálním území Libáň (objekt
TS v bývalých Škrobárnách)
 schválení zřízení zabezpečovacího zařízení včetně kamerového systému pro budovu základní školy
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 schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Libáň – objekty ZŠ – zlepšení tepelně-technických parametrů obvod. konstrukcí“ s firmou
MARHOLD, a. s., Pardubice, spočívající v realizaci opravy střechy jídelny ZŠ poškozené požárem – navýšení o 669.622 Kč + DPH a prodloužení termínu pro dokončení objektu jídelny do 14. září 2015
 dále byly projednávány různé podněty občanů
Zápisy z veřejných zasedání města jsou zveřejňovány na internetových
stránkách města http://www.mestoliban.cz/zastupitelstvo.
Zveřejněny jsou upravené verze zápisů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů v platném znění.
Vladimíra Klárová

STÍNY OD POLICIE OD 1. 6. 2015 DO 31. 8. 2015

4. 5. 2015 – oznámila na OO Policie ČR Kopidlno Mgr. Hazdrová, že na ZŠ
v Libáni došlo ke krádeži čipové karty ze šatny. Provedeným šetřením bylo
zjištěno, že neznámý pachatel vnikl do nezajištěné šatny a z nedostatečně
zajištěné skříňky odcizil poškozenému M. P. čipovou kartu na autobus
v hodnotě 520 Kč.
21. 6. 2015 – v 16.50 hodin oznámila na OO PČR Kopidlno S. N., že ji její
bývalý kamarád M. L. od včerejšího dne opakovaně obtěžuje zprávami přes
facebook, kde jí sděluje, že si na sebe a na své vozidlo má dávat pozor. Dále
na facebook umístil urážlivý status, kterým se S. N. cítí poškozena na svých
právech.
22. 6. 2015 – v 18.30 hodin oznámil na OO PČR Kopidlno řidič autobusu
Š. J., že došlo ke krádeži bočních směrových světel z autobusu Karosa, který
byl zaparkován na zastávce ČSAD v Libáni. Provedeným šetřením hlídky
bylo zjištěno, že neznámý pachatel vyšrouboval z karoserie autobusu 2 ks
bočních směrových světel, které následně odcizil. Odcizením směrových
světel vznikla škola spol. Transcentrum BUS Mladá Boleslav ve výši
1.000 Kč.
23. 6. 2015 – oznámila telefonicky B. B., že jí někdo během
noční směny v Magně v Libáni z kabelky odcizil peněženku.
Z podání vysvětlení bylo zjištěno, že dosud neznámý pachatel
v podniku Magna v Libáni využil nepozornosti oznamovatelky B. B. a z její kabelky, kterou měla nejprve umístěnou za
strojem a později v mezeře pod pracovní deskou, odcizil peněženku s platební kartou, osobními doklady a finanční částkou 500 Kč.
Celkem jí způsobil škodu 560 Kč.
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25. 6. 2015 – oznámila na OO Policie ČR Kopidlno
S. R. odcizení dvou kusů dopravních značek upravujících přednost a dále 1 kusu směrové informativní dopravní značky, které byly odcizeny z křižovatky silnic
III. tř. č. 27940 a 27942 v katastru obce Libáň, okr. Jičín, čímž byla poškozenému (Správa silnic Hradec
Králové) způsobena škoda v celkové výši cca 5.000 Kč.
1. 7. 2015 – oznámila na linku 158 Š. I., že v ulici Jičínské v Libáni vystupovala z vozidla a nákladní vozidlo Mercedes jí poškodilo dveře. Na místě skupina dopravních nehod zjistila, že se nejedná o dopravní nehodu, ale
o schválnost, kdy K. S. uvádí, že když byl u auta, tak vozidlo Š. M. mu poškodilo dveře. Š. M. uvedl, že mu K. S. sprostě nadával, když jel okolo něj,
a když jel zpět a zastavil vedle jeho vozidla, aby si to s ním vyřídil, tak mu
K. S. bouchl dveřmi od svého vozidla Peugeot do jeho nákladního vozidla
Mercedes. On sám toto neviděl. O poškození dveří vozidlem Mercedes mu
K. S. nic neřekl a dozvěděl se o ní až od policie. Škoda vznikla na vozidle
Peugeot ve výši 2.000 Kč.
4. 7. 2015 – v 18.33 hodin byla hlídka OO Policie ČR Kopidlno vyslána na
požár střechy školní jídelny v Libáni. Po příjezdu na místo byli již na místě
hasiči HZS Libáň a Jičín. V době příjezdu na místo dýmala černým kouřem
střecha nad jídelnou, kde v současné době probíhá rekonstrukce. Hasiči požár zneškodnili a určili ohnisko požáru. Provedeným šetřením bylo zjištěno,
že požár vznikl od jisker při řezání úhlovou bruskou.
20. 7. 2015 – osobně na OO Policie ČR Kopidlno oznámil S. R., že mu neznámý pachatel z jeho bankovního účtu vedeného u České spořitelny odcizil
finanční částku ve výši 39.500 Kč, a to převodem na jiný účet prostřednictvím expresní platby, čímž byla poškozenému S. R. způsobena škoda v celkové výši 39.500 Kč.
20. 8. 2015 – v 11.35 hodin v obci Psinice řídil D. E. osobní automobil Ford
Escort jakožto jeho majitel, ačkoliv vozidlo v zákonné lhůtě na sebe nepřepsal. Tímto porušil ustanovení § 5/1a) zákona č. 361/2000 Sb. a dopustil se
přestupku dle § 125c/1k) zákona č. 361/2000 Sb. Jmenovaný hlídce dobrovolně vydal obě RZ a ORV od vozidla. Další jízda mu s tímto vozidlem byla
zakázána.
V poslední řadě bych chtěl požádat občany, pokud mají jakýkoliv poznatek
k trestné činnosti, aby jej předali službu konajícím policistům na OO Policie
ČR Kopidlno nebo zavolali na linku 158.
pprap. Jaroslav Zikmund, Policie ČR OO Kopidlno
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ACH, TO POČASÍ

Úvodem bych chtěl sdělit, že jsem byl výslovně požádán redakční radou
Libáňských novin o aktuální zprávu extrémního počasí právě probíhajícího
roku. Je dost nezvyklé psát o počasí v průběhu roku. No, ale budiž. Extrémy
si to zřejmě zasluhují. Podotýkám však, že úplná zpráva o počasí bude samozřejmě zaznamenaná v kronice města, ale až po uplynutí celého roku.
Tak nejdříve k extrémům. Projevily se ve dvou ukazatelích. A to v teplotě
ovzduší a ve vysušené zemi s teplotou částečně spojenou. Zatím však nemůžeme hodnotit průběh celého roku, který se zřejmě přiblíží k pozici nejteplejších roků od dob pravidelných měřeních, která byla zaznamenána od roku 1775 v pražském Klementinu. Dosavadní nadprůměrné hodnoty tomu
nasvědčují. Podle historických tabulek měřených teplot v Praze byl letošní
červenec v pořadí 4. nejteplejším měsícem s průměrnou teplotou 23,5 °C
a v Libáni v tomtéž měsíci byla průměrná teplota jen o dvě desetiny menší –
23,3 °C. Zatím nejvýše naměřená teplota v Praze byla zaznamenaná v roce
2006 (červencový průměr) na 25 °C. Srpen však teplotně předstihl i předcházející měsíc a vypadá to tak, že bude vůbec nejteplejším měsícem v dosavadním měření. Teploty v Libáni dosáhly na hodnotu 23,7 °C. Nejvyšší odpolední teplota dosáhla 10. srpna v Libáni podle digitálního měření na neuvěřitelnou hodnotu 39,3 °C v 15 hodin. V tomto měsíci bylo zaznamenáno
15 tropických dní, t. j. s nejvyššími teplotami nad 30 stupňů, při čemž 11 dní
mělo tyto teploty nepřetržitě od 6. do 16 srpna. Nejvyšší denní teplota (za
celý den třikrát měřeno) byla 31 °C. Tropické noci se projevily po 16 srpnových dní, kdy ranní teploty neklesly pod 2O °C.
Také letošní sucho patří do kategorie extrému
a je nejhorší v naší zemi za posledních 12 let.
Když se podíváme do přehledné mapy Českého
hydrometeorologického ústavu, která zaznamenává spad srážkových vod, pak můžeme konstatovat, že až na výjimky v pohraničních horách a v
části severozápadních Čech chybí v současnosti až 50 % srážkové vody.
O tom vypovídá i tabulka spadu srážek, kterou zpracovala pro Český hydrometeorologický ústav paní Jaroslava Štajerová.
Přehled spadu srážek v období od ledna 2015 do srpna 2015
MĚSÍC
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN

Libáňské noviny č. 76

POČET SRÁŽKOVÝCH DNÍ

NEJVYŠŠÍ DENNÍ
SPAD

SNĚŽENÍ

CELKEM
SRÁŽEK

19
6
17

neuvedeno
sníh–3,2 cm
31. 3. sníh 10 cm

7x
5x
2x

47,8 mm
6,1 mm
52,5 mm
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MĚSÍC

POČET SRÁŽKOVÝCH DNÍ

DUBEN

12

KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN

15
12
10
5

NEJVYŠŠÍ DENNÍ
SPAD

slabé sněhové
přeháňky
20. 5.–12,3 mm
8. 6.–14,2 mm
29. 7.–4,4 mm
18. 8.–59,4 mm

SNĚŽENÍ

CELKEM
SRÁŽEK

3x

19,1 mm

–
–
–
–

44,4 mm
60,9 mm
18,6 mm
101,6 mm

Na první pohled při součtu deštivých dní vypadá tabulka docela přijatelně, ale protože jsou započítány se sotva měřitelným spadem srážek, je celková suma srážek naprosto nedostatečná. Na konci srpna tohoto roku se
současný deficit srážek projevuje mírou ohrožení suchem v půdách ve vrstvách do 1 m i v naší oblasti. Poměrně kriticky jsou na tom půdy i v našem
blízkém Polabí a zvláště pak na jižní Moravě. Je však zajímavý fakt, že některé zemědělské plodiny, např. obiloviny zachytily srážky částečně v zimních a jarních měsících kromě února a dubna a jejich sklizeň to neohrozilo.
Žně, které probíhaly v suchu byly beze ztrát. Horší to bylo s bramborami
a se zeleninou, pokud neměly umělé zavlažování. Ze škůdců, kteří decimují
úrodu zeleniny, měli špatné podmínky ke svému vývoji pověstní španělští
plzáci, ale hraboši se nebývale rozmnožili. Vodnatost říčních toků se výrazně
snížila, a tak i splavnost našeho největšího toku Labe se rovnala nule. Ani
další toky se nepřibližují k normálu. Některé studně u rodinných domků vyschly a jejich sloupce vody se výrazně snížily. Podle statistik ve srovnání
s minulými léty lze říci, že od začátku roku po současnost (konec srpna) je
dosavadní úhrn srážek nejnižší od roku 1961. Pouze rekreanti a příznivci
koupání si užili na koupalištích, v bazénech u domů nebo v přírodních lokalitách.
S nadměrnými teplotami se potýkali i hasiči, kteří po dobu školních
prázdnin zasahovali na cca 5.000 požárech, a nebylo to jen z lidské neopatrnosti. Nejrozsáhlejší požár vznikl na Rakovnicku, kde hořelo 60 ha lesa.
Opět se potvrzuje podle některých odborníků, že nastává období změny
klimatu, protože od 16. století totiž nikdy tak vysoké teploty nebyly naměřeny. Stále se však tvrdí, že známé a mohutné mořské proudy El Niňo, které se
objevují v nepravidelném intervalu 2-7 let, ovlivňují počasí na celém světě.
Letos proudění nastalo od 5. března a v tandemu s globálním oteplováním
mohlo pravděpodobně zvýšit průměrné teploty k dosavadním maximálním
hodnotám. Byla rovněž uveřejněna studie odborníků z Katedry fyziky atmosféry Univerzity Karlovy v Praze, ve které předpovídají, že až do roku 2060
stoupne průměrná teplota v České republice až o 2,5 °C, léta mají být delší
a tropických dní bude přibývat. Bude naše budoucnost lepší?
Josef Kůta
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VÝROČÍ
FRANTIŠEK MAX

16. listopadu by oslavil své 120. narozeniny libáňský rodák, akademický
malíř Ing. arch. František Max.
Není snad v Libáni domácnost, ve které by na zdi nevisel alespoň jeden,
třeba jen malý obrázek tohoto umělce. Vzpomínky na něho jsou často zveřejňovány v našich novinách i v podobě reprodukcí jeho obrazů na titulní
straně. Rád bych se proto zmínil o méně známých okolnostech z Mistrova
života, třeba o jeho cestě k umění.
Sám říkal, že nastoupil cestu k umění, „kterou sám po předcích zdědil“.
Zkusme si tedy zrekapitulovat zajímavou generační cestu jeho předků, která
byla právě Františkem Maxem uzavřena.
Max Josef František, narozený v roce 1765, byl sochař a řezbář. Jeho syn
Max Josef Calasanza, narozen v roce 1804, žák pražské akademie, vytvořil
celou galerii soch včetně tří sousoší na Karlově mostě a kovové reliéfy na
pomníku Přemysla Oráče ve Stadicích. Jeho bratr Max Emanuel, rytíř z Wachsteinu, narozen v roce
1810, vystudoval vídeňskou akademii a je autorem sousoší sv.
Kryštofa na Karlově mostě. Vytvořil také plastiku Přemysla a celou
galerii jiných soch i v mramoru.
Jeho syn Max Gabriel Cornelius,
narozen v roce 1840 v Praze, profesor mnichovské akademie výtvarných umění, má některé obrazy v pražské Národní galerii. I jeho
bratr Max Jindřich, malíř a sochař
se narodil v Praze. Praha se stala
také, kromě rodné Libáně, největší
inspirací celého bohatého díla našeho významného spoluobčana.
s použitím textu Jaroslava Mouchy zpracoval Josef Stránský
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SVATÝ VÁCLAV

Svatý Václave, vévodo České země, kníže náš,
oroduj za nás, nedej zahynouti nám ani budoucím...
Tato slova ze slavného Svatováclavského chorálu, umístěná na soše svatého Václava na Václavském náměstí v Praze, upomínají na patrona naší
země, k němuž se po deset století v našich dějinách upínaly naděje všech
Čechů v lepší budoucnost.
Myslbekův Václav shlíží z pomyslné výšky na svou zem v pozici bojovníka
na koni obklopen českými světci – svatou Anežkou, Ludmilou, Vojtěchem
a Prokopem. Nejen socha připomíná slavného světce – den jeho smrti se
stal státním svátkem – Dnem české státnosti. 28. září pravděpodobně v roce
935 byl kníže Václav zavražděn ve Staré Boleslavi.
V letošním roce uplyne od jeho smrti 1.080 let.
Václav byl synem knížete Vratislava a jeho ženy Drahomíry a vnukem prvního historicky doloženého českého knížete Bořivoje a Ludmily, která
měla na výchovu svého vnuka zásadní vliv. Narodil se asi v roce 907 ve Stochově, kde jeho narození připomíná prastarý dub a pověst, a vlády se
ujal již ve 13 letech po smrti otce. Za něj ovšem
vládla asi pět let jako regentka jeho matka Drahomíra.
Václav byl vychován v křesťanství, které se v té
době u nás rozšiřovalo a které on velmi podporoval. Dal postavit rotundu sv. Víta na Hradčanech (dnes katedrála sv. Víta),
kam uložil ostatky sv. Víta, které získal od východofranského krále Jindřicha Ptáčníka. Václav vyznával mírovou politiku bez válek a šarvátek. Právě
králi Jindřichu Ptáčníkovi se podrobil, když cizí vojáci neustále ohrožovali
hranice země, zaplacením „poplatku za mír“, dávky 5 tisíc hřiven stříbra
a 100 volů, což mu bylo později velmi vyčítáno. Jindřich Ptáčník tím ovšem
uznal Václava za politického partnera.
Spory s mladším bratrem Boleslavem o tuto záležitost vedly možná
i k jeho zavraždění. To ale není úplně jednoznačné. Novější výklady ukazují,
že mohlo jít možná o nešťastnou shodu okolností a ne o mocenský boj. Při
cestě na ranní pobožnost v tehdejším kostelíku Kosmy a Damiána ve Staré
Boleslavi se setkal s bratrem a pohádali se. Boleslav vytáhl meč, ale silnější
a bojovnější Václav ho srazil k zemi. Boleslavovi strážci, kteří byli poblíž, se
na Václava vrhli a krvavě ho ubili u dveří kostela. Nevíme, zda to tak opravdu bylo, ale je pravděpodobné, že Boleslav tohoto činu litoval. Václavovy
Libáňské noviny č. 76

- 14 -

ostatky dal přenést do Prahy a pohřbil je v kostele sv. Víta. Všechny kroniky
z té doby o něm však mluví jako o krutém bratrovrahovi.
Smrt Václavova byla mučednickou smrtí, o níž brzy vznikaly legendy
(středověké životopisy svatých), z nichž nejznámější jsou staroslověnská
„Legenda o svatém Václavu“, či latinská nazvaná „Život a umučení sv. Václava a babičky jeho sv. Ludmily“ z konce 10. století.
Úcta k Václavovi vedla až
k jeho zbožnění a uctívání
v podobě svatosti – Václav
způsobil i mnoho zázraků.
Jeho kult se šířil a po celá
staletí se upevňoval. Jeho
obliba je dána církevní tradicí, později i obrozeneckými potřebami. Vyzdvihovanými přednostmi svatého Václava jsou zbožný
a mravný život, šíření křesťanské víry v celém národě,
konání skutků milosrdenství a lásky. Václav pečoval
o chudé a sirotky, netrpěl
křivdy, byl sám osobně statečný.
Přestože o životě svatého
Václava nejsou žádné spolehlivé doklady, jeho věhlas
a zbožnění způsobily, že se
stal symbolem české státnosti a patronem, který bdí
nad osudem českého národa.
Zejména v těžkých dobách se lid
ke svatému Václavu utíkal a prosil jej o pomoc. Píseň Svatý Václave byla po
mnoho staletí neoficiální národní hymnou. Svatováclavská úcta se stala nedílnou součástí českých církevních i národních dějin.
Prameny: Toufar, Pavel: Tajemnou českou krajinou – Smrt knížete Václava, Start Benešov 2007
Internet
Mgr. Jitka Šedivá

Libáňské noviny č. 76

- 15 -

KULTURA
PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA 4. ČTVRTLETÍ 2015
ŘÍJEN
15. 10.
30. 10.
31. 10.

Cestopisná beseda o Havajských ostrovech s Petrem Nazarovem od
18 hodin v obřadní síni MěÚ Libáň
Mše a posvícení ve Psinicích
LD Martínek Libáň od 15 hodin v KD velký sál
LISTOPAD

7. 11.
10. 11.
14. 11.
14. 11.
21. 11.
27. 11.
28. 11.

LD Zvonek Hořice od 15 hodin v KD loutková scéna
Cestopisná beseda o Jordánsku pánů Petra Kvarda a Pavla Chluma
od 18 hodin v obřadní síni MěÚ Libáň
LD Smiřice od 15 hodin v KD loutková scéna
II. divadelní zábava v KD Libáň od 20 hodin. K tanci a poslechu
hraje skupina Kontakt.
LD Srdíčko Jičín od 15 hodin v KD velký sál
Rozsvícení vánočního stromu na náměstí Svobody v Libáni
LD Ještěd Český Dub od 15 hodin v KD velký sál
PROSINEC

1. 12.
5. 12.
12. 12.
25. 12.

Prodejní výstava bižuterie paní Boženy Machové v Městské knihovně Libáň od 9–17 hodin
LD Rolnička Benátky nad Jizerou od 15 hodin v KD loutková scéna
Tradiční Vánoční koncert Kyzivátovy kapely Libáň
Štěpánská diskotéka v KD
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15. 10. 2015
od 18 hodin v obřadní síni MěÚ Libáň
Městská knihovna Libáň Vás zve na přednášku
Petra Nazarova ze zážitků z dvanáctiměsíčního pobytu na Havaji
Vstupné dobrovolné.
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KYZIVÁTOVA KAPELA LIBÁŇ

Již 12. setkání dechových hudeb pořádala Kyzivátova kapela a ochotnický
divadelní spolek Bozděch v sobotu 11. července 2015 na hřišti v Bystřici
u Libáně.
V letošním roce přijaly pozvání na přehlídku dvě hostující kapely. Jako
první se na podiu představila GOLČOVANKA Tomáše Kotěry s kapelníkem
Václavem Divošem. Kapela pobavila posluchače svěžím repertoárem, ale
i např. krásným sólem v podání sympatické hráčky na trombón. V pořadí

druhá zahrála HOŘICKÁ DECHOVKA s kapelníkem Josefem Svatým. Jako
dirigent této kapely se představil vojenský hudebník „ve výslužbě“ a rodák
z obce Sedliště, pan Oldřich Kůžel. Ten nejenže hudebníky z Hořic provedl
jejich notovým zápisem, ale i posluchačům povyprávěl spoustu historek
a vzpomínek na hudebníky ze širokého
okolí Libáňska v čele s Václavem
Kyzivátem, jenž byl jedním
z bývalých kapelníků Libáňské kapely, která v současné době na počest tohoto vynikajícího muzikanta
a hudebního pedagoga nese ve
svém názvu právě jeho jméno.
V pauze mezi prvními dvěma kapelami předvedly své umění v práci
s hůlkou Volanické mažoretky.
Libáňské noviny č. 76
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Na závěr přehlídky se na hřišti 21. století v Bystřici představila „domácí“
KYZIVÁTOVA KAPELA LIBÁŇ s kapelníkem Františkem Hrdým. Celý program vygradoval za zvuků domácí kapely, která svými nástroji doprovodila
nejen své zpěváky Ladislava Paclta a Milana Hlavu, ale i hostující populární
zpěvačku Blanku Tůmovou, která opět ráda přijala srdečné pozvání kapely
zejména nyní, kdy kmenové zpěvačky kapely byly tou dobou tzv. „za vodou“.
Nutno dodat, že počasí letošnímu ročníku velmi přálo. Ideální teploty
podpořené sluníčkem nedaly posedět některým divákům, kteří využili
i velký parket pod pódiem. Nás jako pořadatele letošního ročníku však mrzí,
že v letošním roce se na tradiční přehlídku přišlo podívat nejméně poslu-

chačů ze všech dosavadních ročníků. Lítost lze vyjádřit nejen proto, že se
snažíme do našeho regionu pozvat kvalitní a oblíbené kapely a vzácné a zajímavé hosty, kteří v našem kraji zase tak často nevystupují, ale také proto,
že za přípravou přehlídky stojí mnoho úsilí a práce nejen členů kapely i divadelního spolku Bozděch, ale i dalších dobrovolníků a obyvatel obce Bystřice. Již nyní pracujeme na přípravách dalšího ročníku, a proto doufáme, že
odměnou nám v příštím roce bude plné hřiště vás, našich příznivců.
Pro milovníky dechové hudby pak připravujeme na 12. prosince 2015
tradiční Vánoční koncert v domě kultury v Libáni.
Petr Drahoňovský – umělecký vedoucí Kyzivátovy kapely Libáň
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BOJ O KŘESLA

Ne, nebojte se, že se v dalších řádcích dočtete o politických šarvátkách,
o předvolebních kampaních, intrikaření a lobbování.
Řeč je o křeslech s velkým „K“. Těch pro hosty s velkým „H“. Uteklo to
jako voda, už plných pět let se s přítelem Zdeňkem Vokurkou snažíme vyplnit kulturní „vakuum“, které vzniká v období mezi jednotlivými ročníky Libáňského hudebního festivalu od října do dubna. Nápad pořádat drobná
setkání se zajímavými lidmi nejen z uměleckého světa vzniknul zcela náhodou při deštivé cestě z Bayreuthu. Cesta pomalu ubíhá, stěrače stírají, povídá se, povídá a hle, scénář k prvnímu ročníku 2010/2011 je připraven. Od té
doby jsme se se vzácnými hosty sešli celkem pětatřicetkrát! Jako vůbec první host usedl do křesla v cukrárně Karolínka v říjnu 2010 Antonín Dvořák
III. (vnuk Antonína Dvořáka). Následovala ho jména jako Marie Hakenová
(dcera herečky Marie Glázrové a pěvce Eduarda Hakena), manželé Václav
a Evička Hudečkovi; skoro jsme nedýchali, když nám Prof. Martin Hilský
v originále i ve svém překladu recitoval Shakespearovy Sonety; smíchem
jsme se doslova za břicha popadali, když o svých hereckých zážitcích vypravoval herec a dabér Jiří Prager a jeho kolega „Čenda“ elegán Jan Čenský;
o příběhy ze zákulisí televizní hlasatelny se podělila Marie Retková a Jolana
Voldánová; na spojeneckou okupaci a boj o Rozhlas vzpomínala Kamila
Moučková; ze Svobodné Evropy si k nám odskočila novinářka Lída Rakušanová, pozvání přijal i její kolega, specialista na Blízký Východ Honza Petránek; krásnou piruetu nám předvedl „tanzmeister“ Vlastík Harapes a jeho
kamarádka kunsthistorička Eliška Fučíková se vyznala ke své životní lásce
Rudolfu II.; jak se rodila Nemocnice na kraji města vyprávěla a přitom mlsala indiánky Magdalena Dietlová; náročnou práci plicního chirurga přiblížil Prof. Pavel Pafko, z IKEMU s „ikemáckou“ kravatou přijel a o lásku
k „prskoletům“ se podělil Prof. MUDr. Jan Pirk; do hlubin lidského oka nás
zavedl primář očního odd. MUDr. Zdeněk Mazal. Vzácná byla setkání také
s hrabětem Theobaldem Czerninem z Chudenic a jeho chotí hraběnkou Polyxenou Czernin, rozenou princeznou Lobkovicovou; s paní Dášou Havlovou
– paní z Košíku a z Lucerny, Táňou Fischerovou, převorem břevnovského
kláštera Petrem Sziostrzonkem a mnoha a mnoha dalšími. Nesmím zapomenout také na adventní přátelská posezení se Zdeňkem Vokurkou, jeho
vzpomínkami a vyprávěním.
Díky letitým přátelstvím pana Zdeňka Vokurky, jeho aktivnímu spojení
s pražským kulturním prostředím a také díky jeho diplomatickým schopnostem při sjednávání podmínek účinkování hostů se nám podařilo dostat
do Libáně skutečnou českou elitu ze všech možných oblastí života. Velkou
Libáňské noviny č. 76
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měrou se na úspěšnosti pořadu podílí také příjemné prostředí cukrárny Karolínka Lidušky Vaníčkové, kde při kávě a zákusku opadne jakýkoli ostych či
tréma; pro několik posledních křesel jsme pak přijali pozvání také do obřadní síně městského úřadu, neboť zájem především o „lékařská“ křesla je
tak enormní, že bychom tyto besedy v menších prostorách vůbec nebyli
schopni „ukočírovat“ bez následků na zdraví našem i diváků.
Ptáte se, jestli najdeme sílu nebo spíš odvahu do dalšího ročníku? Lhala
bych, kdybych napsala, že ne, ale nebude to jednoduché. Je to neustálý boj
mezi tím, co bychom chtěli, a tím, nač nám ještě síly stačí. Ačkoli to tak nevypadá, rodí se každé „křeslo“ v bolestech a obavách. Již skoro rok dopředu
oslovujeme potenciální účinkující, vymýšlíme dramaturgii, kombinujeme
termíny. A když už je plán akcí hotov, tak trneme, aby pozvaný host přijel
(kupříkladu Marie Retková píchla pneumatiku před Zliví a co teď?:-), aby
přišli diváci, aby se jim křeslo líbilo; mnohdy zajišťujeme dopravu hostů
sami a věřte, že v jednom odpoledni jet dvakrát do Prahy a zpět ve špičce
není legrace ani pro zkušeného řidiče. Navíc čím dál častěji nejsme schopni
sladit finanční nároky umělců s našimi možnostmi, nebo ze spolupráce sejde z časových důvodů. Mohu prozradit, že v jednání je setkání s herečkou Blankou Bohdanovou, spisovatelem Pavlem Kosatíkem, moderátorkou
Martinou Kociánovou, spisovatelem a novinářem Janem Burianem a staneli se zázrak, pak by mohl někdy usednout do křesla astronom Jiří Grygar
nebo geolog Václav Cílek. Uvažujeme také o komorní verzi pořadu, takové,
jaká byla v našich představách na samém počátku. Zastavení se v běhu
všedních dní. Skutečně poetický podvečer, přátelské posezení a povídání
nad knihami, při poslechu vzácných nahrávek a popíjení kávy nebo dobrého
vína... Dá-li Pánbůh zdraví.
za o. p. s. Foerstrovy dny, hudební festival Ing. Pavlína Kaprasová

VÁŠNIVÝ BARD LIBÁŇSKÉ KULTURY

Ty, kdo Josefa Stránského znali, zpráva o jeho předčasné smrti zdrtila.
Rovný muž, trochu přísné tváře, ale když se do ní
podíváte zblízka, přečtete v ní něco laskavého,
bezelstného i trochu rozené ironie. Dobrý řečník s neformální otevřeností, žádný patetik,
řekl otevřeně, co má na srdci, co prožívá jeho
duch odpovědně obrácený do současnosti. Byl
vyrván z plného pracovního rozpětí. Padl bard
libáňské kultury, který se v ničem nešetřil, padl
muž, jehož vášní bylo divadlo Bozděch, marionety Martínek, Kyzivátova dechovka a také ne-
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únavný pečovatel o Dům kultury v Libáni. To je na jeho osobním projevu to
nejkrásnější. Byl jsem mezi těmi desítkami lidí v neděli 6. září v kostele sv.
Ducha, kteří přišli uctít na poslední cestě zesnulého Pepu, tak jsem ho vždy
přátelsky oslovoval. Položil jsem kytičku. Zaslouží si svatý pokoj, latiníci říkají requiescat in pace. Rozloučím se slovy Karla Čapka, že mrtvý není mrtev; jen živí jsou někdy mrtví a zazděni a křičí, aby byli slyšeni.
Zdeněk Vokurka

TESKLIVÁ SRPNOVÁ NEDĚLE

Na srpnové neděle se vždy těším. Mají příchuť
dozrávajícího ovoce, sklízeného obilí, čerstvě nakypřené země. Také poezie. Poezie Františka
Hrubína a jeho Srpnové neděle. Mají příchuť
končícího léta, mají chuť loučení...
Poslední srpnová neděle roku 2015 však svojí
hořkostí překonala všechny básnické metafory.
Loučení v tom nejsmutnějším slova smyslu. Odešel přítel, kolega a kulturní „srdcař“ Josef Stránský. Uplynulo sotva půl roku, co jsem mu na
stránkách Libáňských novin přála k životnímu
jubileu. Volal mi a ptal se mě, zda mi má za veřejnou gratulaci poděkovat nebo vynadat. Z tónu
hlasu jsem jasně poznala, že je potěšen, i když to
jako vždy na sobě nedal znát, nestál o hlasité pochvaly.
Dnes tu sedím u klávesnice a těžko je mi napsat cokoliv. V Hrubínově dramatu jedna
z postav říká: „Všechno, co je pro lidi, má smysl.“
Pravdivost těchto slov Josef Stránský svým životem zcela naplnil.
Milý příteli, budeš tu moc chybět.
Pavla Kaprasová

SMUTEK V LOUTKOVÉM DIVADLE

S velkou lítostí a zármutkem oznamujeme, že nás opustil dlouholetý člen
loutkového divadla Martínek, přítel a kamarád, vážený pan Josef Stránský.
Vynikající výtvarník, herec, ale hlavně dobrý člověk. Nemalou měrou se zasloužil o rekonstrukci a celkové úpravy loutkové scény. Do poslední chvíle
tvořil výpravy, dekorace a rekvizity pro naši scénu. Jeho dekorace budou
i nadále dělat radost všem divákům. Loutkové divadlo v něm ztrácí velkou
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oporu. Byl osobností, která se nesmazatelně zapsala
do kulturního života Libáně a okolí.
Pepík mi byl přítelem a nejbližším člověkem
v divadle, na něj jsem se mohl vždy a ve všem spolehnout, a kdykoliv mi byl ochoten pomoci. Byla to
hezká spolupráce s velkým divadelníkem. Nikdy na
to nezapomenu a jistě nejenom já.
Pepo, díky!
František Grossman, principál LD Martínek

1 7. ROČNÍK LOUTKOVÉ PŘEHLÍDKY
„ŘEZNÍČKOVA LIBÁŇ 2015“

Nastávající divadelní sezonu „odstartuje“ festival loutkových pohádek, který
zahájí domácí soubor premiérou hry Jana Malíka MÍČEK FLÍČEK.

PROGRAM PŘEHLÍDKY

31. 10. 2015 KD velký sál, LD Martínek Libáň
7. 11. 2015 KD loutková scéna, LD Zvonek
Hořice
14. 11. 2015 KD loutková scéna, LD Smiřice
21. 11. 2015 KD velký sál, LD Srdíčko Jičín
28. 11. 2015 KD velký sál, LD Ještěd Český
Dub
5. 12. 2015 KD loutková scéna, LD Rolnička
Benátky nad Jizerou
Začátek všech představení je v 15.00 hodin.
Zateplení budov a nové barevné fasády na
zdravotním středisku, základní škole a kulturním domě opět přispěly ke zlepšení
vzhledu našeho města.
Úprava a rekonstrukce kulturního domu je úspěšně dokončena. Po
plánované výměně všech oken,
vchodových dveří, úpravy půdních
prostor budovy, zateplení a nové fasády, byla provedena i úprava šatny
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za velkým jevištěm. Rekonstrukcí prošel i sklad loutek, kulis a rekvizit
v loutkovém divadle. Byl vybudován nový zadní vstup pro účinkující. Nad
rámec plánovaných akcí byla opravena a dostala „nový kabát“ i divadelní
kulisárna – budova za kulturním domem. Celé okolí je pěkně upravené.
Chtěl bych touto cestou poděkovat vedení města za zlepšení vzhledu celého objektu kulturního domu, za jejich vstřícný přístup a firmám za dobře
odvedenou práci.
Pokud se příští rok povede naplánovat a zrealizovat zbývající úpravy uvnitř budovy, stane se náš kulturní dům chloubou našeho města.
František Grossman

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY V LIBÁNI
V letních měsících letošního roku proběhl
v Kulturním
domě
v Libáni kurz tance
a společenské výchovy
pod vedením tanečního mistra pana Jiřího
Šulce z Jičína.
Kurzu se zúčastnilo
30 převážně patnáctiletých chlapců a děvčat, kteří absolvovaly
9 lekcí výuky, 2 lekce
prodloužené a závěrečný věneček.
Děti se naučily ne-

jen tančit, ale i záské výchovy. Také
v různých disciplílepší taneční pár,
bený
klobouk
vyzkoušela, jak se
v upnutém
saku
počasí, chlapci zase
nými nohavicemi.
i rodiče a prarodi-
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na své ratolesti dívat, neboť vtípky, bonmoty i různé zážitky z osobního
i pracovního života pana tanečního mistra nebraly konce.
Závěrečný věneček byl velmi vydařený. Nejprve diváky potěšila polonéza
a poté přehlídka tanců, které se účastníci během kurzu naučili. Navzájem si
vyměnili drobné dárečky, provedli po parketu i svoje rodiče, prarodiče či
sourozence, někteří si zatančili i s tanečním mistrem a taneční mistrovou.
Věřím, že všem se taneční kurz líbil.

A ještě informace o financování této akce.
Příjmy (kursovné, gardenky a vstupné) činily
81.400 Kč a výdaje (výuka včetně hudebního
doprovodu, dárky do soutěží, občerstvení pro
taneční mistry a hudebníky) byly ve výši
72.000 Kč, přičemž bude ještě nutné zaplatit
poplatek Ochrannému svazu autorskému ve
výši cca 3.500 Kč.
Také se sluší poděkovat zaměstnancům
Technických služeb města Libáň za vzornou
přípravu sálu na jednotlivé lekce a všem, kteří
nám nezištně pomáhali při pořádání této akce.
za pořadatele Město Libáň Vladimíra Klárová
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
ZAHÁJILI JSME ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

V úterý 1. září jsme přivítali naše žáky u nově zrekonstruovaného vchodu
do budovy základní školy. Shromáždilo se tam také 27 prvňáčků se svými
rodiči a prarodiči. Čekali na ně jejich kamarádi z deváté třídy. Převzali si je
od rodičů a doprovodili do jejich třídy. Během celého prvního roku jim bu-

dou pomáhat a dohlížet na ně. Třída pro prvňáčky byla během prázdnin
vymalována a vybavena novým nábytkem. Myslím si, že žáci mají velmi příjemné prostředí pro výuku a získávání prvních znalostí. Celkem jsme ve
škole přivítali 207 žáků. Náš pedagogický sbor prošel změnou. Nastoupila
paní učitelka Lucie Ottová, která bude učit ve třetí třídě. Během letních
prázdnin proběhly v základní škole velké změny. Byl zrealizován projekt
„Libáň, objekty ZŠ – zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových

Libáňské noviny č. 76

- 26 -

konstrukcí“. V rámci projektu proběhla výměna oken, dveří, oprava střechy
na budově prvního stupně a tělocvičny. Rekonstrukci školní jídelny zkomplikoval požár střechy na začátku července. Při jeho likvidaci a následném
dohledu velice pomohli členové Sboru dobrovolných hasičů v Libáni. Velmi
děkujeme za pomoc a nasazení. Věřím, že budova školní jídelny bude pře-

dána do konce měsíce září. Školní kuchyň je v provozu a dokončovací práce
neovlivní plynulý chod zařízení. Město Libáň dále zajistilo instalaci druhých
vstupních dveří do budovy školy, bezpečnostní systém na vchodových dveřích, čistící zónu v mezidveří a dalších vchodech do budovy prvního stupně.
V měsíci září ještě proběhne výměna dlaždic při vstupu do školy za protiskluzové. Městu Libáň patří velké poděkování za realizaci projektu a všech
souvisejících prací. Barevné kombinace na fasádě školy lahodí oku a barevně ladí s budovou druhého stupně. V neposlední řadě bude mít realizace
projektu určitě vliv na úsporu při vytápění objektu, nebude zatékat do tříd
a tělocvičny. Ve staré budově proběhla výmalba na prvním patře, v přízemí,
ve školní družině a jídelně. Zvolili jsme veselé barvy a dá se říci, že nám škola rozkvetla. Naším cílem je, aby žáci měli příjemné, čisté a vkusné prostředí.
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Čeká nás další školní rok a věříme, že bude klidný, úspěšný, plný nových
informací a poznatků pro naše žáky. Všichni pedagogové a provozní zaměstnanci jsou připraveni. Ráda bych jim touto cestou poděkovala za vzornou přípravu školního roku. 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
2015/2016 vydaří.
Mgr. Ladislava Hazdrová, ředitelka školy

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Je 1. září roku 2015. Už od rána se na nás usmívá sluníčko. Před školou se
začínají shromažďovat žáčci všech ročníků od těch, kteří dnes úplně poprvé
zasednou do školních lavic, až po ostřílené deváťáky, pro které je to naopak
rok poslední.
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Tak hlavně vykročit tou správnou nohou do nového školního roku! A hurá do toho. Je přesně tři čtvrtě na osm a třídní učitelé začínají vycházet před
budovou. Stačí jen chvilička a už si odvádí své svěřence do tříd.
Prvňáčci s jejich rodiči netrpělivě čekají, až na ně přijde řada. Rodiče
s pýchou v očích, někteří prvňáčci s troškou strachu a jiní s velkým očekáváním. Tak a je to tu! Ven vychází jejich nová paní učitelka Mgr. Helena Průšková a paní ředitelka Mgr. Ladislava Hazdrová. Uvnitř za dveřmi už přešlapují deváťáci, kteří jsou připraveni provázet prvňáčky až do jejich třídy. Tím
to ovšem nekončí. Každý měsíc se budou setkávat a vymýšlet pro ně různé
aktivity a akce. Vždyť kdo jiný by se o ně měl postarat?
Po přivítání paní ředitelkou čte paní učitelka jména žáčků a deváťáci si
pro ně chodí ven. Když už je seznam vyčerpán, vykročí společně k nové třídě, kde jsou pro ně připraveny dárečky. Pár slziček sice padlo, ale většina
dětí jde s úsměvem na tváři. Patroni pomůžou prvňáčkům do lavic, ukáží
jim, kam se správně věší taška a odchází společně se mnou směrem ke své
třídě. Páni, ti vyrostli, už jsou skoro dospělí. Bože to to letí, vždyť to není tak
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dlouho, co byli na jejich místě.
Možná to zní zvláštně, ale i po našem odchodu praská třída ve švech.
Každý z dvaceti sedmi prvňáčků cítí na svých zádech pohled hrdých rodičů
a leckdy i prarodičů. Ani pan starosta si v žádném případě tento slavnostní
okamžik nenechá ujít. No a zítra už to zvládnou sami. Tak řadu bezvadných
zážitků… 
Mgr. Lucie Borecká

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Září klepe na vrátka,
připravte se děťátka.
Otevřou se dveře školky,
vítáme vás kluci, holky.
Pojďte si sem s námi hrát,
učit se a povídat,
ať se vám tu dobře daří,
celý rok a nejen v září.
Čas prázdnin a dovolených je nenávratně pryč. Krásného počasí a sluníčka jsme užívali plnými doušky. Je tu opět začátek školního roku, který s se-
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bou nese spoustu nového: nové začátky, nový rytmus dne, nové kamarády,
nová setkání a učení novým věcem. Velká změna nastává v životě těch nejmenších, kteří poprvé přijdou do mateřské školy, ale i těch starších, kteří
nastoupí do první třídy.
Začátek školního roku není snadný ani pro kluky a holčičky, kterým většina kamarádů odešla do školy a teď se musí sžít s novým kolektivem.
Mít třídu plnou těch nejmenších, kteří jsou poprvé v novém prostředí bez
přítomnosti někoho z nejbližších členů rodiny, bývá zároveň velmi silná motivace vymyslet program, který pro ně bude atraktivní a naplno zaujme. Například v adaptačním období si mohou děti vzít do školky oblíbenou hračku,
ke které se na lehátku přitulí a pomazlí se s ní. Rozhodně by to ale neměla
být hračka, kterou může dítě někoho zranit. Přejeme všem dětem šťastné
vykročení a hodně radostných chvil prožitých v naší školce.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispěli našim dětem dobrovolným vstupným při odpolední dětské diskotéce na Hvězdné noci v Libáni. Výtěžek činil 2.979 Kč a bude použit na nákup nových hraček do třídy
a na zahradu.
kolektiv učitelek MŠ Libáň

MÍSTNÍ SPOLKY
Z ČINNOSTI SDH PSINICE

11. července se konal 5. ročník „Babetiády“.
Na hřišti ve Psinicích se sjelo 32 závodníků. Ve
14 hodin byla odstartována vyjížďka na trati
Psinice, Libáň, Zliv, Ledkov a zpět na hřiště ve
Psinicích. Okruh se jel celkem pětkrát. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to v přesnosti
a v rychlosti. V kategorii přesnost zvítězil Mirek Rubín, druhý dojel Jiří Hanuš st. a třetí byl
Luděk Dohalský. V kategorii rychlost se na
prvním místě umístil Matyáš Kaprál, druhý
byl Tomáš Buchar a třetí Mirek Rubín. Soutěže se zúčastnily i čtyři ženy. Nejlépe se umísti-
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la Lucie Bernardová. Všichni soutěžící byli
odměněni věcnými cenami. Po celou dobu
akce bylo pro soutěžící a přihlížející zajištěno občerstvení, a to kýty na grilu, párky
z udírny, pito, pivo, limo a jiné.
22. srpna se uskutečnil 12. ročník „Loučení s prázdninami“ na téma „Večerníčkovy
pohádky“. Odpolední program zahájili
klaun s kouzelníkem s velmi pěkným vystoupením. Poté následovaly soutěže pro
děti. Každá soutěž se týkala nějaké večerníčkovské pohádky a měla své maskoty.
Křemílek a Vochomůrka měli na starost
prolézání pařezovou chaloupkou, v ševcovně
u Rumcajse a Manky se zatloukaly hřebíky.
Králíci Bob a Bobek dohlíželi na házení míčků do
jejich klobouku. V Krakonošově zahrádce, na kterou dohlížel sám Krakonoš,
Kuba a Anče, děti sbíraly houbičky (ale jen jedlé). U motýla Emanuela
a Makové panenky děti nosily na lžičkách pyl (hrách a čočka) do květin.
Broučkové dohlíželi na provlékání provázků velkými jehlami. Beruška
a Ferda mravenec (práce všeho druhu) pomáhali se stavěním komínů z krabic. V Rákosníčkově rybníku „Brčálník“, na který dohlížela víla Amálka, si
děti mohly zachytat rybičky. V poslední soutěži děti vozily krtkovi a zajíčkovi kolem hromady hlíny šišky a dříví. Po skončení soutěží následovalo Bubbleshow Matěje Kodeše. Dále byl dětem k dispozici skákací hrad, jízda vláčkem, zábavný kvíz, malování na obličej a navlékání korálků. Po skončení akce každé dítě obdrželo dárkový balíček. V podvečer pro dospělé, kteří vydrželi, zahrálo „Řehečské kvarteto“. Celý program moderovala Kateřina Vaňková Hronová. Pro přítomné bylo po celou dobu připraveno občerstvení.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám pomohli tuto akci zrealizovat.
5. září se od 15 hodin konal 5. výroční koncert v kostele sv. Jiří ve Psinicích. Na tomto koncertě vystoupili studenti konzervatoře:
Zuzana Brunnerová
– flétna
Eliška Janďourková
– housle
Aneta Krausová
– zpěv
Gabriela a Jana Maškovi – flétny
Adam a Eva Šulcovi
– violoncello, flétna, klavír
Radomír Žemlička
– zpěv
za SDH Psinice Petr Sajdl
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KOZODÍRSKÝ VÝSTŘIK

V sobotu 25. července 2015 se konal 10. ročník soutěže v hasičském sportu s netradiční štafetou „Kozodírský výstřik“. Počasí se vydařilo, až na malý
odpolední deštík. Štafeta se nesla v duchu vojenského výcviku, takže starší
ročníky si mohly zavzpomínat, jaké to bylo na vojně. Soutěže se zúčastnilo
deset družstev mužů, sedm družstev žen, dvě družstva starších dětí a dva
sbory mladších dětí. Výsledky útoků + štafet:
MUŽI: 1. místo Markvartice
ŽENY: 1. místo Libáň
2. místo Prodašice
2. místo Zelenecká Lhota
3. místo Kozodírky
3. místo Kozodírky
STARŠÍ DĚTI: 1. místo Sobotka MLADŠÍ DĚTI: 1. místo Sobotka
2. místo Brodek
2. místo Sobotka
přípravka
Celým dnem a večerem slovem
a hudbou provázeli Ruda Janeba
a Michal Vlk. Děkujeme všem, kdo
pomáhali s přípravami i těm, co se
přišli pobavit.
SDH Kozodírky
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NECKYÁDA

15. srpna 2015
se konal 9. ročník
libáňské Neckyády.
Krásné počasí přilákalo hodně diváků i soutěžících.
Celkem přijelo deset plavidel. Osm
v kategorii dospělí
s názvy – Avengers, Mimoni, Davídkovi torpéďáci
z Hlubin, Šestimě-

síční manželé,
Domov
důchodců
na
útěku, Babovřesky 5, Papuánci,
Blbouni
a dvě
plavidla v kategorii dětí –
Kmen Nukak
Maku
a Účastníci zájezdu. Aby si soutěžení
užili
i diváci, byla pro ně
připravena chůze
po lávce na vodě.
Soutěžící posádky
vybraly dvojici, která se utkala v jízdě
rybářskou kádí. Při
obou disciplínách

Libáňské noviny č. 76

- 34 -

jsme si užili hodně
legrace. A kdo vyhrál? Selátko za
první místo si odnesli Šestiměsíční
manželé z Brodku,
soudek piva za
druhé místo Torpéďáci
z Libáně
a karton šampaňského získali Mimoni
z Libáně.
V dětské kategorii
zvítězila obě plavidla,
která si odnesla
dětské šampaňské
a cukrovinky. Poděkování patří Rudovi
Janebovi
a děvčatům
ze
stánku
Sahara,
kteří se celý den
a večer
starali,
abychom netrpěli

žízní a hladem. Příjemný den jsme zakončili posezením,
kde nám k poslechu
a tanci hrála jičínská
country kapela Kanci.
SDH Kozodírky
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STALO SE…

1340 – před 675 lety
Poprvé v historii byla Libáň nazvána městem v posledním pořízení Arnošta
z Pardubic (29. prosince 1340). O městská privilegia přišla Libáň pravděpodobně z náboženských důvodů v období husitského hnutí a byla nazývána
pouze „městysem“.
1685 – před 330 lety
17. listopadu vtrhlo do Libáně a okolí až po Kartouzy vojsko Limburského
pluku. Ve Staré byl celý pluk dragounů, v Libáni generální štáb a setnina
vojska. Místo proviantu žádali peníze.
1785 – před 230 lety
Byl vydán městský požární řád k zamezení vzniku požárů. A k vykonávání
hlídek po požáru. Pekařům bylo nařízeno vyvěsit v krámě cedulku s váhou
a cenou pečiva.
1840 – před 175 lety
Přičiněním purkmistra Václava Říhy byl založen ochotnický spolek, který po
dvou letech účinkování zanikl. Ochotnické divadlo však bylo v Libáni již
nejméně o 80 let dříve. Podle přehledu repertoáru českých divadelních jednot sehrál sbor divadelních ochotníků od roku 1760 do roku 1894 117 divadelních her.
Nákladem poddaných celého panství byla vystavěna silnice do Starých Hradů a do Kopidlna.
1850 – před 165 lety
V Libáni byl zřízen „berniční úřad“, který sídlil prozatímně na faře.
18. ledna bylo v Libáni ustanoveno „četnické desátnictví“ o pěti mužích, ale
četnická stanice byla zřízena až 9. března 1854. Do té doby docházelo četnictvo z Jičína.
1855 – před 160 lety
V tomto roce byly zřízeny vzorové míry a váhy, podle nichž byly všechny
ostatní přezkoušeny. Zavedeny byly: měřice, půlmíry, uhelný sud, vápenná
bečka, máz, žejdlík, libra, lot, centýř a sáh.
1870 – před 145 lety
Vznikl „Spolek vojenských vysloužilců“ – později nazývaný „Šlik“.
1880 – před 135 lety
Ve veřejné dražbě zakoupil libáňský cukrovar pražský bankéř David Bloch.
V Libáni bylo zřízeno místo městského lékaře.
1885 – pře 130 lety
Byla zřízena židovská modlitebna.
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1895 – před 120 lety
Hospodářsko–lesnický spolek založil „Na Horách“ ovocnou školku.
1905 – před 110 lety
28. září byla slavnostně odhalena pamětní deska prof. Josefu Emlerovi na
jeho rodném domku.
1910 – před 105 lety
V Libáni bylo 1860 obyvatel.
1925 – před 90 lety
Dne 6. července byl slavnostně odhalen pomník mistra Jana Husa na náměstí.
1945 – před 70 lety
31. května byl ustanoven MNV, který měl 30 členů a 9 komisí.
K 23. únoru měla Libáň 2.245 obyvatel.
1950 – před 65 lety
Ulice Kovandova byla přejmenována na ul. Míru.
1960 – před 55 lety
V Plastimatu byly zahájeny rozsáhlé stavební práce na rozšíření podniku.
1965 – před 50 lety
TJ Jiskra měl 160 členů, 42 dorostenců a 96 žáků.
1975 – před 40 lety
4. října byl při stavbě oplocení hřiště nalezen nevybuchlý dělostřelecký granát.
1985 – před 30 lety
Byla dokončena výstavba ubytovny na koupališti.
1995 – před 20 lety
Byla zahájena výměna oken na staré budově základní školy.
z kronik vybral a volně zpracoval Josef Stránský

SPORT
CO NOVÉHO SE MEZI SPORTOVCI UDÁLO BĚHEM PARNÉHO LÉTA?

Zdárně jsme ukončili minulou sezónu a začátkem července jsme se začali
připravovat na novou. Letní pauza je krátká, prakticky skoro žádná, příprava je ovlivněna dovolenými, letos také citelně nesnesitelnými vedry.
Z důvodu dlouhotrvajícího sucha bylo zakázáno zavlažování, což se trochu
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podepsalo na travnatém povrchu hřiště, nicméně to nejhorší máme snad za
sebou. Mistrovské zápasy nám začaly již 8. srpna, momentálně se nachází
obě naše družstva dospělých v polovině tabulek svých soutěží. Důležitá bude
obzvlášť podzimní část sezóny, kde se chceme umístit do 4. místa, jelikož se
od příštího ročníku vrací krajská I. B třída do svého původního hracího modelu, tj. dvě skupiny po 14 týmech. Znamená to, že na konci tohoto soutěžního ročníku sestoupí minimálně devět týmů. Mládežnické týmy zahájily
mistrovské zápasy o prvním zářijovém víkendu.
Mezi soutěžními ročníky jsme také uspořádali turnaj dospělých v malé
kopané, kterého se zúčastnilo 18 mužstev, proběhl tradiční turnaj přípravek
Memoriál Radka Kyziváta. Obě akce se vydařily a mně nezbývá nic jiného
než poděkovat všem, kteří se podíleli na uspořádání těchto turnajů.
Během léta jsme také zorganizovali brigádu na víceúčelovém hřišti, kde
se provedla kompletní výměna ochranné sítě v celé délce hřiště podél ubytovny na koupališti
a výměna všech sítí
ve všech přístupových dveří ke sportovišti. Dále se provedla oprava uchycení sítí za jednou
z branek, kde došlo
vlivem povětrnostních
podmínek
k přetržení ocelového lanka (viz foto).
Snažili jsme se též
vylepšit bezpečnost
při samostatných trénincích a zápasech, a to tím, že jsme za finanční podpory Města Libáň nakoupili odlehčené hliníkové branky pro mládežnická mužstva. Momentálně
finišují přípravy na uzavření areálu hřiště, situace ohledně pořádku během
letních prázdnin se ještě více zhoršila (rozbité láhve od alkoholu, PET láhve,
papíry a mnoho dalšího...). Smutné na tom je, že většinu toho má na svědomí nezletilá mládež, která se zde schází.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se podílejí na chodu
tělovýchovné jednoty, dále Městu Libáň, Technickým službám města Libáň
a všem sponzorům za přízeň, kterou nám věnují.
Jan Smetana, předseda Tělovýchovné jednoty Sokol Libáň
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10. ROČNÍK MEMORIÁLU RADKA KYZIVÁTA

Stalo se již tradicí, že libáňská fotbalová mládež zahajuje podzimní fotbalovou sezónu fotbalovým turnajem přípravek. Tentokrát již 10. ročník uspořádala Tělovýchovná jednota Sokol Libáň v sobotu 22. srpna 2015.
Za nádherného letního počasí se na libáňském fotbalovém stadionu
představilo celkem dvanáct týmů. Většinu účastníků tvořily týmy z Jičínska
a Mladoboleslavska, dále se zúčastnily také družstva z Nymburska, Semilska
a Prahy. Dvanáct týmů bylo rozděleno do dvou šestičlenných skupin, ve kterých se týmy utkaly během dopoledne systémem každý s každým. Na základě dopoledních výsledků byla družstva nasazena do bojů o konečné umístění. Po pěti hodinách fotbalových klání, sehrání 42 utkání na 3 hřištích bylo
známo celkové pořadí:
1. FKM Javorka
2. SC Xaverov
3. FC Lomnice nad Popelkou
4. Jiskra Hořice
5. SK Jičín – bílí
6. SKP Mladá Boleslav
7. TJ Sokol Libáň
8. FK Kopidlno
9. TJ Křinec
10. FC Sporting Mladá Boleslav
11. SK Jičín – modří
12. TJ Sokol Luštěnice
Do všech 42 utkání nastoupilo celkem 109 dětí
(ročníky narození 2005–2008). Nejlepším střelcem turnaje se stal s deseti
vstřelenými brankami Michal Moravec z Hořic. Dle hlasování trenérů se
nejlepším brankářem stal Vilém Richter z Luštěnice a nejlepším hráčem byl
zvolen David Puš z Hořic.
Při závěrečném vyhlašování byla
kytičkou odměněna děvčata, která
sváděla úspěšně boje s chlapci. Nejlepší týmy byly odměněny medailemi
a poháry. Dále si všechny týmy odnesly diplomy a plné tašky sladkostí
a drobných upomínkových předmětů.
V závěru nutno poděkovat Městu
Libáň za finanční podporu turnaje,
technickým službám za poskytnutí záLibáňské noviny č. 76
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zemí pro zúčastněné týmy. K hladkému průběhu turnaje přispěli také hráči
týmu dospělých v roli rozhodčích a organizátorů. Velkou pomocí přispěli
také rodiče dětí.
Když se chce a dá se dohromady pár lidí, tak lze uspořádat akci, která
přesahuje svojí tradicí a rozsahem akce podobného typu v okolí. Věřme, že
další úspěšné turnaje budou pokračovat i v následujících letech.
Roman Myška, Tělovýchovná jednota Sokol Libáň

HISTORIE LIBÁŇSKÉHO HOKEJE

2. část od roku 1970–1990 pod hlavičkou Plastimatu Libáň
Hráči: Andrejko Josef, Antoš Miroslav, Bartoš Bohumil, Bělka Jindřich,
Červoňák Vladimír, Drobeček Jiří, Drozen Miroslav, Hanuš Jiří, Hloušek
Mojmír, Hošek Jiří, Javůrek Jan, Javůrek Jiří, Javůrek Milan, Kanaval Břetislav, Kanaval Libor, Kico Jan, Klár Zdeněk, Maštálka Miroslav, Mikule Josef, Plesar Luboš, Smetana Miloš, Sobotka Vlastimil, Soukal Václav, Vondráček Milan, Zmatlík Ivo. Bohužel se z této doby nezachovala žádná fotografie.
Současnost libáňského hokeje
Na rok 2015–2016 zatím ještě není rozpis, ale soutěž se připravuje. Budeme
Vás včas informovat v dalším výtisku Libáňských novin.
Antonín Hurcik
Inzerce
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