VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,

letní období letošního roku pomalu končí a s ním i některé investiční
akce, které byly pro rok
2016 plánovány. Jednou
z nich byla oprava mateřské školy v celkové výši
1.625.000 Kč. Zde došlo
ke kompletní výměně
oken a dveří včetně hlavního vstupu, dále k zateplení a generální opravě
střešního pláště. Zednická úprava stávajících
„balkónů“ s nově osazenými okny umožnila rozšířit místnosti o další plochu k využití.
Za zmínku také stojí oprava stávající šatny pro děti, která má nové vybavení, ale také vznik zcela nové větší šatny, která jistě bude přínosem nejen pro děti.
V neposlední řadě došlo také na opravu fasády s novým finálním nátěrem budovy, kterou navíc průběžně ozdobila svými obrázky s dětskými
motivy paní učitelka Veronika Michalová. Domnívám se, že díky návrhu
paní učitelky Veroniky máme nejhezčí školku v širokém okolí, což potvrzují ohlasy dětí i rodičů. V souvislosti s touto rekonstrukcí jsme investovali
do ptačích budek 16.000 Kč pro
rorýse, kteří se v této lokalitě pravidelně nachází.
Práce na školce probíhaly
vcelku dobře, až na drobné komplikace s některými dodavateli,
které se nakonec podařilo vyřešit
k naší spokojenosti. Nakonec
bych rád touto cestou poděkoval
paní učitelce Veronice Michalové,
paní školnici Haně Melounové
a panu školníkovi Karlu Melounovi za jejich přístup a spolupráci
během celé doby, kdy probíhaly
práce ve školce. Jejich postřehy
a nápady, které byly věcné a jak se
říká „na místě“, přispěly k celkovému zdařilému výsledku. Lidí,
kteří pracují s takovým nasazením
Libáňské noviny č. 80

-1-

a jsou ochotni své práci věnovat i čas nad rámec pracovní doby a svých
povinností, není mnoho, jsou jistě pro každého zaměstnavatele výhrou, za
což si zaslouží nejen uznání, ale i mimořádné ohodnocení.
Další dnes již dokončenou akcí byla
„Oprava přívodního kabelu pro ZŠ Libáň“,
kdy ve druhé etapě došlo k položení zbylé
části přívodního elektrického kabelu, a tím
došlo k vyřešení havarijního stavu původního
připojení základní školy. Při této příležitosti
zároveň došlo k celkové rekonstrukci tělesa
chodníku v ulici Jiráskova, včetně osazení nových sloupů a světel veřejného osvětlení. Obě
tyto akce byly v součtu provedeny v celkovém
nákladu 694.101 Kč.
V nejbližší době proběhnou další drobnější
akce:
 plánovaná údržba části náhonu v Křešicích vyčištěním koryta
 úprava prostoru vedle restaurace „Na Knížecí“ položením odtokových
betonových žlabů

 výměna veřejného osvětlení ve zbylé části ulice Jiráskova včetně odstranění původních převěsných svítidel.
Po dokončení přeložky elektrického vedení (investorem ČEZ) ve Zlivi
jsme připraveni instalovat v této části nový bezdrátový obecní rozhlas.
V současné době také očekáváme výsledek podané žádosti o dotaci na
odbahnění rybníka ve Zlivi. V případě akceptace by samotná realizace proběhla ještě během letošního podzimu.
Během léta jsme měli také možnost navštívit několik různých kulturních akcí, které se konaly nejen přímo v Libáni, ale i v Kozodírkách a Psinicích. Podobně tomu bude i v nadcházejícím podzimním období, takže co
se týče kultury, se jistě máme na co těšit.
Přeji Vám hezký zbytek léta a příjemný podzim.
Jaromír Přibyl, starosta města
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OKÉNKO MÍSTOSTAROSTY
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ!

Prvotní informací tohoto příspěvku je skutečnost, že byla dokončena
kanalizace a nízkotlaký plynovod v lokalitě stavebních parcel v ulici Českých bratří. Stavba byla zrealizována částkou přes 7,2 milionu korun bez
DPH. V tuto chvíli již úspěšně proběhly tlakové zkoušky a příslušné revize,
a nic tedy nebrání tomu, abychom zažádali o kolaudaci celého díla. Spolu
s novým vodovodem a rozvody nízkého napětí budou k dispozici stavebníkům i zbylá chybějící média. Termín dokončení stavby byl splněn. Je však
třeba říci, že bylo na společném jednání se SÚS KHK domluveno, že finální
povrch dotčené části komunikace bude proveden až v roce 2017, kdy na
základě příslibu SÚS dojde současně i k opravě povrchu druhé poloviny
vozovky právě z finančních prostředků kraje. Libáň tak získá dalších cca
700 metrů kvalitní vozovky.
Osobně mě těší, že se nám daří postupně plnit všechny úkoly, které jsme
si pro dané období stanovili. Velmi brzy budeme znovu stát před problematikou sestavení rozpočtu pro následující rok a znovu se budeme zamýšlet nad prioritami pro další období. Na jednání zastupitelstva bylo dohodnuto, že vzhledem k převisu potřeb a nedostatku peněz, ostatně jako každý
rok, bude třeba rozhodnout o tom, co je pro naše město a obce nejdůležitější. Dalším, neméně důležitým úkolem bude pokrytí budoucích akcí i dotačními prostředky. Zpětně lze konstatovat, že i toto se nám poměrně daří
naplňovat.
Dovolte mi, abych se ještě v krátkosti pozastavil nad problematikou,
která již delší domu trápí nejen mě, ale i většinu našich občanů. Jedná se
o chování některých agenturních pracovníků, které si najímá firma Antolin
pro plnění svých náročných úkolů. Rozhodně nechci polemizovat o potřebě zaměstnávání nových pracovníků, zejména v době, kdy získat dobrého zaměstnance je téměř nadlidský úkol. Myslím si však, že v době, kdy
ve firmě pracuje více než tři sta těchto lidí, není správný postoj personálního útvaru, že se ho případné problémy s tím spojené netýkají. Mohu říci,
že vedení firmy Ospro se snaží s městem spolupracovat a věci postupně
řešit. Jedná se zejména o problémy s ubytovanými na městské ubytovně,
chování na veřejnosti, ale zejména požívání alkoholických nápojů kdekoli
a kdykoli a s tím související nepořádek, který za naše společné peníze musí
technické služby intenzivně uklízet. Tady si dovolím tvrdit, že právě toto je
společensky nejvíce nebezpečné, nehledě k tomu, že jsou tohoto chování
svědky i naše děti, na které to rozhodně výchovně nepůsobí. Navrhl jsem,
aby po vzoru města Kopidlna byla schválena vyhláška o zákazu požívání
alkoholu na veřejných prostranstvích. Toto téma se stane bodem na některém z příštích zasedání. Jsem přesvědčen, že pouze tak je možné přimět
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policii k činnosti a na základě tohoto dokumentu dosáhnout toho, aby se
pití alkoholu vrátilo do restaurací, na plesy a taneční zábavy tak, jak tomu
bylo v minulosti.
Přeji Vám všem mnoho úspěchů v pracovním, ale zejména osobním životě.
Petr Soukup, místostarosta

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

 schválení rozpočtových opatření č. 7–10 roku 2016 na straně příjmů
a výdajů
 schválení účetní závěrky města Libáň za rok 2015
 schválení závěrečného účtu města Libáň za rok 2015 a vyslovení
souhlasu s celoročním hospodařením města za rok 2015
 schválení uzavření smlouvy o výpůjčce s Českou republikou – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Předmětem výpůjčky jsou prostory místnosti č. 3.03 o výměře 10,5 m2 v 3. nadzemním podlaží obecního domu č. p. 36, náměstí Svobody, Libáň (budova Městského úřadu Libáň)
 schválení uzavření dohody o užívání kamerového systému s Českou
republikou – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
 schválení prodeje obecních pozemků:
o parc. č. 868/36 o výměře 71 m2
o parc. č. 868/61 o výměře 18 m2
o parc. č. 895/64 o výměře 285 m2
o parc. č. 895/65 o výměře 61 m2
o parc. č. 895/66 o výměře 29 m2
Všechny pozemky v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města
Libáň za cenu 150 Kč/m² bez DPH.
 schválení prodeje obecních pozemků:
o parc. č. stavební 779 o výměře 616 m2, jehož součástí je stavba
bez č. p. nebo evidenčního
o parc. č. 634/7 o výměře 548 m2
o parc. č. 634/5 o výměře 2.629 m2 – vlastnický podíl 1/10
o parc. č. 561/9 o výměře 214 m2
Všechny pozemky v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města
Libáň za celkovou cenu 750.000 Kč.
 neschválení nabídky na nákup pozemků:
o parc. č. 895/5 o výměře 89 m2
o parc. č. 895/4 o výměře 1.125 m2
o parc. č. st. 303 o výměře 315 m2, na kterém stojí stavební objekt č. p. 304 za cenu 1.000.000 Kč
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 schválení prodeje obecního pozemku parcelní číslo st. 298 o výměře
347 m2 v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň za odhadní cenu 103.120 Kč
 schválení prodeje obecních pozemků:
o parc. č. 1326/11 o výměře 949 m²
o parc. č. 1326/44 o výměře 952 m2
o parc. č. 1326/48 o výměře 1.179 m²
Všechny pozemky v katastrálním území Libáň za cenu 450 Kč/m²
bez DPH.
 schválení nabídky dodávky zařízení a montáže na varovný informační systém obyvatelstva (rozhlas) od firmy VoiceSys, s. r. o., pro
obec Zliv za cenu 119.603,66 Kč včetně DPH
 schválení termínů svatebních obřadů následovně:
a) svatební obřady se budou konat od 1. do
50. týdne v kalendářním roce
b) obřadním dnem pro konání svatebních
obřadů je pátek každý týden mimo pátek, který je svátkem nebo který následuje po svátku, a sobota v posledním sudém týdnu v měsíci mimo sobotu, která
je svátkem
c) obřadní hodiny pro konání svatebních
obřadů
 v pátek od 10 do 12 hodin
 v sobotu od 10 do 14 hodin
d) úřední obřadní místnost je obřadní síň
města Libáň, náměstí Svobody 36, Libáň
e) platba za nadstandardní služby při svatebních obřadech je
1.000 Kč + DPH
f) tímto usnesením se ruší usnesení z 69. jednání Rady města Libáň
z 14. 10. 2013, s účinností od 01. 01. 2017
 schválení záměru prodeje obecního pozemku parcelního čísla 183/1
o výměře 2.935 m2 v k. ú. Zliv u Libáně ve vlastnictví Města Libáň
 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.
Mgr. Jana Valnohová
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
V LIBÁNI

Ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva
vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
č. 130/2000 Sb., o volbě do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 233/2000 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona
č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MF č. 396/2003
Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce
a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním
voleb do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
MF) se uskuteční v pátek dne 7. 10. 2016 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu 8. 10. 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volební okrsek č. 1:
Libáň, náměstí Svobody 64, kulturní dům – pro voliče přihlášených k trvalému pobytu v ulicích Boženy Němcové, Cukrovar, Českých Bratří, Dukelská, Emlerova, Jičínská, Jiráskova, Komenského, Lindnerova, Míru, Na
Horách, Na Samotě, Na Tržišti.
Volební okrsek č. 2
Libáň, náměstí Svobody 36, zasedací místnost – pro voliče přihlášených
k trvalému pobytu v ulicích Na Sídlišti, Na Ženichově, Nad Hřištěm, náměstí Svobody, Pod Vinicí, Smutná, Sportovní, Školní, T. G. Masaryka,
Tyršova, a v částech obce Kozodírky, Křešice, Psinice a Zliv.
Pro tyto volby jsou stanoveny dva volební okrsky a v okrsku bude mít
komise 8 členů. Starosta jmenoval zapisovatele okrskových volebních komisí Ing. Josefa Raduška a Ivanu Krivošovou. Volební strany mohly do
7. 9. 2016 delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do těchto komisí,
poté chybějící členy doplnil starosta města Libáň. Dne 14. 9. 2016 proběhlo 1. zasedání okrskových volebních komisí. Volič si může nejpozději
do 30. 9. 2016 písemně a do 5. 10. 2016 do 16.00 hodin osobně požádat
o vydání voličského průkazu, pokud nebude volit ve svém volebním
okrsku. Voličský průkaz pro volby do zastupitelstev krajů opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním
okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny
a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Voličský
průkaz pro volby do Senátu Parlamentu ČR (dále jen Senát) opravňuje voLibáňské noviny č. 80
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liče hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému
pobytu.
Nejpozději v úterý 4. 10. 2016 obdrží volič hlasovací lístky. V případě,
že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, může si náhradní vyzvednout na Městském
úřadu v Libáni, v přízemí nebo o ně požádat přímo ve volební místnosti.
Spolu s hlasovacími lístky obdrží volič poučení, jak správně hlasovat. Samozřejmě stále platí, že volič prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství, jinak mu hlasování nebude umožněno. Po obdržení
úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru, pro volbu do zastupitelstev krajů, volič vloží
do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek (stejné tj. šedé
barvy jako úřední obálka) pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud volič dal
na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo
koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží. Jiné písemné úpravy
hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné
jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací
lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do
úřední obálky.
Pro volbu do Senátu, volič vloží do úřední obálky žluté barvy
jeden hlasovací lístek žluté barvy pro kandidáta, pro kterého se rozhodl
hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Neplatné jsou hlasovací
lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou
přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Protože se v našem městě konají volby do Senátu společně s volbami do zastupitelstev krajů; úřední obálka
a hlasovací lístek pro volby
do I. kola Senátu (barva
žlutá) jsou barevně odlišeny od úřední obálky
a hlasovacího lístku pro
volby do zastupitelstev
krajů (barva šedá), tzn. hlasovací lístek žluté barvy pro
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volby do Senátu, musí být odevzdán v úřední obálce žluté barvy, určené
pro volby do Senátu, jinak je neplatný. Hlas voliče je neplatný, je-li
v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který
nemůže pro tělesnou vadu vybrat a případně upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Případné druhé kolo voleb do Senátu by se konalo dne 14. 10. 2016
a 15. 10. 2016.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů městský
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Podrobné informace k jednotlivým volbám naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR v informačním servisu – volby.
Ivana Krivošová

NAŠE OBEC RECYKLACÍ
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ VÝRAZNĚ
ULEVILA ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Loni občané odevzdali k recyklaci 153 televizí,
35 monitorů a 530 kg drobného elektra
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče
se již několik let vyplácí. Obec Libáň obdržela certifikát vypovídající nejen
o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody
jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme
také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané obce v loňském roce vytřídili 153 televizí, 35 monitorů
a 530 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 41,94 MWh elektřiny,
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1.458,97 litrů ropy, 196,28 m3 vody a 2,09 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů o 10,19 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 37,47 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení,
i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří
spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to
impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro
chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu
a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba
energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to
ve všech aspektech.
za společnost ASEKOL Mgr. Jan Vrba

STROM ROKU 2016

Připomínáme všem čtenářům, že do 10. října 2016 je možné hlasovat
v soutěži Strom roku pro naši Libáňskou borovičku. Ta soupeří s těmito
stromy: dub na návsi v Borovanech, Domanínská lípa, dub ze Zásady, lípa
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na Lipce, Otec dubů v Praze, chudenická douglaska, lípa u sv. Anny v Břežanech, břestovce ve Smetanových sadech v Ústí nad Labem, kaštan Járy
Cimrmana ve Sklené, dub v Cellerově štěpnici v Bojkovicích, bratřejovská
hrušeň planá.
Vítězný strom získá jako hlavní cenu odborné arboristické ošetření od
firmy Prostrom Bohemia a postup do ankety Evropský strom roku. Ani
ostatní finálové stromy ale nepřijdou zkrátka. Každý z nich, tedy i vítěz,
získá peníze za hlasy, které mu jeho fanoušci dali. Peníze budou určeny
k ošetření nebo výsadbě stromů v místě, kde finalista roste, nebo k vytvoření propagačních materiálů o stromu. Příspěvky z hlasování tak poputují
přímo k jednotlivým stromům z ankety. Vyhlášení vítěze proběhne
20. října v Brně.
Věříme, že se hlasování zúčastníte a přispějete nejenom k propagaci Libáňské borovičky, ale tím i našeho města. Svůj hlas můžete poslat následujícím způsobem:
1. Zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS STROM9 (9 je číslo
naší borovičky) na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč. Z této
částky obdrží strom 28,50 Kč. 1 DMS = 1 hlas. Je možné zasílat neomezený počet DMS.
2. Podpisem na hlasovací arch. Každý člověk může za celou dobu
hlasování podpořit jenom jeden strom a jenom jednou. Za každý
podpis obdrží strom 3 Kč. Hlasovací archy budou k dispozici na několika místech: na podatelně městského úřadu, v knihovně, ve škole,
ve školce, v čekárnách lékařů, v cukrárně Karolínka, na vrátnici Antolinu, v pekárně Šumava.
3. Odevzdáním použitého mobilu k recyklaci do kontejneru společnosti ASEKOL umístěného v podatelně městského úřadu. Za
každý odevzdaný mobil získá strom 20 hlasů.

Průběžné počty hlasů pro jednotlivé finalisty můžete sledovat na webu
ankety www.stromroku.cz. Posledních sedm dní bude hlasování tajné, konečné pořadí tak bude pro všechny překvapením.
Budeme velice rádi, jestliže podpoříte naši borovičku svými hlasy, které
si tento jedinečný strom určitě zaslouží.
Lucie Hlaváčková
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SVĚDKOVÉ MINULOSTI

O památných stromech se v minulosti psalo mnohokrát a nejenom v Libáňských novinách. Naposledy jsme o nich četli v Libáňských novinách
v souvislosti s vyhlášením Stromu roku v soutěži, kam postoupila i naše
Libáňská borovička. Náš téměř heraldický strom se dostal už do užšího finále 12 stromů jako jediný strom Královéhradeckého kraje. V minulém
čísle Libáňských novin v červnu tohoto roku byly vyjmenovány tři způsoby
jak ovlivnit svým hlasováním pořadí v soutěži nebo přímo vítězství. Libáňská borovička stojí za popularizaci nejen kvůli svému impozantnímu
vzhledu, ale má nesporný význam i pro propagaci města. Využijme toho!
Kromě této celostátní ankety se připravuje i výstava o památných stromech v regionu a v příštím roce se plánuje vydání publikace o památných
stromech Jičínska, kde budou zaznamenány i naše chráněné stromy v katastru. Nemohu si odpustit, abych „neutrousil“ ještě pár slov o našem libáňském neformálním symbolu – Libáňské borovičce. Snad i pro ty čtenáře, kteří nejsou zdejší. Libaňáci nechť tuto krátkou pasáž ve čtení vynechají.
Libáňská borovička se
nalézá severovýchodním
směrem od města necelé
2 km od náměstí po trase,
která doposud není označená turistickým značením. Půjdeme tedy Masarykovou ulicí, na první odbočce vlevo pokračujeme
Komenského ulicí až na
konec města, pokračujeme stoupáním kolem továrny Antolin a asi po
400–500 m odbočíme
vlevo ze silničky. Ta vede na vrcholu buď do Údrnic vpravo, nebo vlevo do
Bystřice. My se držíme ve stoupání k osamělému domu, ještě před osamělým domem na původní staré cestě do Bystřice odbočíme vpravo po nově
utvořené cestě a po ní se dostaneme nejdříve ke skupině kaštanů (jírovec
maďal) a podle ní pokračujeme úvozovou cestou stále ve stoupání, kde asi
po 200 m spatříte zcela zvláštní strom, který zde roste více jak 300–350
let. Libáňské návrší, kam jste právě došli, nese název „Na Horách“. A borovička stojí na vrstevnici 304 m n. m.
Libáňská borovička má správný botanický název Pinus silvestris, česky
borovice lesní. Vzhledem k tomu, že roste na exponovaném místě, kde je
vystavena nepřízni počasí, její vzrůst není veliký, měří jen 10 m a v obvodu
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kmene dosahuje 320 cm. Věk se určuje odhadem. Stojíme-li před její majestátností, pak pochopíme, proč tato kráska vstoupila do podvědomí zdejších obyvatel. Borovička je také stálou inspirací pro mnohé zamilované,
kteří nejednou řekli své ANO pod korunou tohoto stromu. Rovněž pro
mnohé malíře, fotografy i umělce slova je stálým impulsem pro její zvěčnění. Redakce Libáňských novin často používá její obraz na titulní stránky
tohoto čtvrtletníku. A kdo ještě nezná její příběh o nahodilém vzniku, pak
si může přečíst v Libáňských pověstech zkrácenou verzi: (zkráceno podle
časopisu Hlas našeho venkova, roč. XXV, č. 15 z roku 1944)
„Pověst vypráví, že na místě, kde roste osamělá borovička, byl před léty
zavražděn kněz, když se vracel za noci od nemocného. Vrah předpokládal,
že získá peníze, ale nebyl vypátrán. Kněz byl nalezen druhý den, kdy žena
z blízké samoty se vracela z lesa, kde sbírala šišky z borovic na topení.
Jestli utrousila na místě nějakou šišku nebo úmyslně zasadila několik semen, to už nikdo nezjistil. Za nějaký čas však zde vyrostla malá borovička,
která dnes zdobí okolí města. Prý kdo vysloví nějaké přání pod borovičkou
a splní se mu, měl by pověsit na strom obrázek…“ Já bych se přimlouval
spíše o to, aby položil pod strom nějakou polní kytičku.
Když už budeme u Libáňské borovičky, měli bychom ještě pokračovat
asi 200 m výše na nejvyšší bod návrší „Na Horách“, t. j. kótu 320 m nadmořské výšky a spatříme
další chráněný památný
strom – libáňskou lípu, vědeckým jménem Tilia cordata, česky lípa srdčitá. Libáňská lípa stojí na hranici
libáňského katastru a u ní
značně narušený starobylý
křížek, zřejmě postavený
v době, kdy byla lípa vysazena, t. j. podle odhadu
před 250 lety. Lípa je rovněž velice pěkný solitérní
strom a stala se i krajinnou
dominantou. Do seznamu
památných stromů byla
zapsána až 15. 9. 2008,
i když by si zápis zasloužila
daleko dříve. Její koruna
dosahuje výšky 15 m a na
obvodu kmene měří 376
cm.
Ještě zůstaneme Na
Horách, kde se nachází
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skupina tří kaštanů, které jsme minuli při polní cestě k borovičce. Je zde
umístěna jedna tabulka s označením památný strom, ale zřejmě patří celé
skupině stromů, i když při prvním spatření těchto stromů v roce 1986 byla
na jednom stromu letitá tabulka Státní ochrana přírody – registrovaný
strom. Když jsem znovu nahlédl do registru,
stromy jsem v něm nenašel. Podobně jako u libáňské lípy pocházejí kaštany přibližně z doby
před 250 lety, kdy bylo období osazování krajiny křesťanskými symboly, nejčastěji to byl křížek se sv. Janem Nepomuckým. Tento křížek
tvoří
střed
pomyslného kola trojice kaštanů.
Kaštany mají vědecký název
Aesculus hippocastanum, česky jírovec maďal. Nejsou již v dobrém
zdravotním stavu, neboť jsou
všechny napadeny zřejmě jedním
druhem drobných motýlků zv. klíněnky, které oplývají na našem
území šedesáti druhy. Kaštan na
pravé straně z pohledu od Libáně
má již velkou dutinou uprostřed
kmenu. Nevím, jak funguje státní
ochrana památek, ale zřejmě při
jejich početnosti i důležitosti se jí
nedostává ani potřebných sil a finančních prostředků.
Podobně jako jírovce Na Horách,
které trpí škůdci, je na tom i další památný strom – kozodírský dub, botanickým jménem Quercus robur – neboli
dub letní. Jeho škůdcem je však polocizopasná rostlina ochmet evropský (neboli Loranthus europaeus), která mu
ubírá síly. Kozodírský dub se nalézá
v pravé části osady Kozodírky ve směru
od Libáně, skoro na konci veřejné cesty.
Byl jako památný strom evidován
8. 3. 2004. Stojí proti domu č. 18 a je vysoký 16 m. Jeho stáří je odhadováno na
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+-200 let, při obvodu kmene měří 346 cm.
Nejvyšším stromem z celé plejády památných stromů na území libáňského katastru je tzv. Duřtův dub. Jedná se opět o příběh zachráněného
stromu pro naše potomky, jeho „domovské“ sídlo je na soukromém pozemku pana Václava Duřta v Jičínské ulici č. 59. I když majitel tohoto velikána byl ochotný, abych v srpnu t. r. mohl obdivovat krásu stromu, nemůže být obtěžován kdykoliv. Město, zvláště pak jmenovitě svého času
místostarostka paní Jaroslava Štajerová spolu s Odborem životního prostředí v Jičíně se zasloužily o to, aby strom mohl nerušeně pokračovat ve
svém životě. V prosinci r. 2006 o jeho záchraně psala do Libáňských novin
tehdejší místostarostka s uvedením jmen libáňských občanů, kteří přispěli
finančními prostředky na odborný zásah – výchovný řez s dalším ošetřením. Nyní v roce 2016 je strom ve výtečné zdravotní kondici, netrpí škůdci
a v zástavbě města je chráněn před nepředvídatelnými povětrnostními
jevy. Když jsem stál v srpnu t. r. před tímto stromem, udivil mě nejen jeho
impozantní zjev. Pokud mu nebude v budoucnosti „ubližováno“ jakýmikoliv škůdci, měl by se pravděpodobně dožít dvojnásobné délky života. Podle
vyjádření majitele pana Václava Duřta je strom starý přibližně 280–300
let. Strom byl zapsán do evidence památných stromů 21. 5. 2007 a ve výšce
kmene (norma) 130 cm má obvod 415 cm. Podobně jako kozodírský dub je
druhem s botanickým jménem dub letní (Quercus robur) a patří mezi
dlouhověké dřeviny.
Přejme všem těmto krásným stromům, aby si udržely co možná nejdelší
„paměť“, dělaly radost našim potomkům a aby mohla třebas vzniknout ve
spojitosti s nimi další veselejší nebo radostnější pověst, než tomu bylo
v tragických pověstech o Libáňské borovičce nebo o habru Na Horách.
Josef Kůta

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO RODINY
S DĚTMI PRO LIBÁŇSKO
A KOPIDLENSKO

Oblastní charita Jičín ve spolupráci
s městy Libáň a Kopidlno otevřela od
1. srpna 2016 odloučené pracoviště Centra SASanka se sídlem v Kopidlně. SAS
znamená „Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi“. Služba je registrovaná dle zákona o sociálních službách.
Dvě sociální pracovnice poskytují podporu rodinám s dětmi v této oblasti Jičínska v přízemí Kulturního centra
v Kopidlně u kostela. Vstup je zezadu
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z dětského hřiště. Jejich pracovní doba se dělí mezi ambulanci a práci v terénu (Libáňsko a Kopidlensko). Pracovnice jsou k zastižení v ambulanci:
PO 9–12, ÚT 13–16, ČT 10–12 a 13–16 hod, v ostatní čas dle domluvy se
zájemcem. Mimo ambulanci se pohybují v terénu, situaci s nimi můžete
řešit i ve vaší domácnosti nebo jiné instituci.
O podporu v oblastech, které se týkají fungování rodiny, může požádat
kdokoliv, kdo je z Jičínska. Služba je dobrovolná, bezplatná a otevřená lidem patřícím do výše uvedené cílové skupiny.
V případě, že se rodina ocitne v dlouhodobě nepříznivé situaci a neví si
rady s jejím řešením, může se obrátit na naše pracovnice. Ty na základě
zmapování a vyhodnocení situace mohou s rodinou uzavřít dohodu o spolupráci. Společně se snaží zlepšit situaci rodiny a podmínky pro zdravý vývoj dětí. Pracovnice vám mohou pomoci radou v péči o děti a jejich výchovu, s hledáním vhodného zaměstnání nebo bydlení, pomoci v jednání
s úřady, se školou nebo řešit potíže v komunikaci v rámci rodiny. Více na
www.charitajicin.cz

Kontakt: Bc. Soňa Novotná (tel. 734392812)
nebo Barbora Černá, DiS. (tel. 730806186)

STÍNY OD POLICIE OD 1. 7. DO 31. 8.

1. 7. 2016 – na linku 158 bylo přijato oznámení, že v obci Libáň v ul. Českých bratří, když oznamovatelka odpoledne sekala trávu na zahradě
a dvoře, tak po ní její sousedka hodila přes živý plot květináč. Nikoho nezasáhla, ale mohla zasáhnout buď ji nebo její děti. Na místě bylo zjištěno,
že oznamovatelka sekala na pozemku trávu přesto, že ji sousedka požádala, aby toto nečinila, neboť je u ní návštěva a hluk je obtěžuje. Oznamovatelka žádosti sousedky nevyhověla a ta následně hodila bez úmyslu někoho zasáhnout přes plot starý květináč.
8. 7. 2016 – přijato oznámení, že neznámý pachatel nezjištěným způsobem rozlomil vložku zámku zn. FAB u vchodových dveří prodejny MASOUZENINY v Lindnerově ulici v Libáni a vnikl dovnitř, kde z nezajištěné
pokladny odcizil finanční hotovost ve výši 2.300 Kč v mincích, ze stolu
v kanceláři 36 Kč a z poličky za prodejním pultem jedno balení nápoje Koli
pomeranč v hodnotě 12 Kč, ke škodě firmy B&B AGRO, s. r. o., Činěves.
Dále se pokusil vloupat do hostince Na Knížecí v Jičínské ulici, vzdáleného
98 m od prodejny, kde nezjištěným předmětem páčil rám plastového okna,
byl však vyrušen majiteli hostince, kteří v hostinci bydlí, přičemž poškozením okna byla způsobena škoda ve výši 5.000 Kč.
12. 7. 2016 – v 13:00 hodin v obci Staré Hrady a Libáň na silnici č. 28007
bylo kontrolováno osobní motorové vozidlo Seat Ibiza, jehož řidič má rozhodnutím Okresního soudu v Jičíně ze dne 8. 3. 2016 vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu na dobu
Libáňské noviny č. 80

- 15 -

24 měsíců. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 26. 4. 2016. Řidiči
bylo na OOP Kopidlno sděleno podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Dále byl řidič vyzván k podrobení se testu na přítomnost
omamných a psychotropních látek, kdy tento test byl pozitivní na Amphetamines/Methanphetamines.
8. 7. 2016 – v obci Libáň, ul. Jičínská 60, byla vypátrána osoba v celostátním pátrání.
1. 8. 2016 – na OO PČR Kopidlno oznámil telefonicky starosta obce Libáň, že jim někdo v době od 20. 7. 2016 do 23. 7. 2016 v obci Libáň, ul.
Českých bratří, při výjezdu na obec Dětenice po staré cestě zoral pozemky
a takto poškodil několik mezníků a dřevěných kolíků, které vytyčují hranice jednotlivých pozemků po vyměření. Jedná se o pozemky č. 1326/41,
1326/51, 1326/50 a 1326/49. Tyto jsou poškozeny ze strany pozemku
č. 1326/31.
3. 8. 2016 – v obci Libáň na náměstí Svobody byla vypátrána osoba v celostátním pátrání.
4. 8. 2016 – oznámil na linku 158 M. J., že v Libáni na křižovatce ulic
Smutná, Lindnerova a Emlerova nalezl černou koženou peněženku. Do peněženky se oznamovatel nekoukal. Zjištěno, že se
jedná o peněženku osoby B. V., ve které byla fin. hotovost 36 Kč a OP a ŘP uvedené osoby. Po zjištění
majitele mu byla peněženka i s obsahem vrácena,
majitel uvedl, že v peněžence nic nechybí. Nalezený
OP majitele byl odeslán na MěÚ Jičín k dalšímu
opatření.
12. 8. 2016 – přijato oznámení, že v obci Libáň u garáží na neoploceném
pozemku v objektu bývalých stavebnin došlo ke krádeži přívěsného vozíku
hnědé bravy.
Dále bylo řešeno několik skutků na úseku občanského soužití, které jsou
po prošetření oznámeny na MěÚ Libáň k projednání.
Žádám občany, aby v případě jakéhokoliv poznatku k trestné činnosti
informovali OOP Kopidlno nebo linku 158.
pprap. Jaroslav Zikmund, Policie ČR OO Kopidlno

VÝROČÍ
PHMR. JAN NOSEK

zemřel před devadesáti pěti lety 29. září 1921. Rodák z Lomnice nad Popelkou (30. prosince 1849), je v Libáni známý zejména tím, že zde v roce
1887 založil první lékárnu. Méně je o něm známo, že ještě před příchodem
do Libáně i v prvních letech, kdy zde působil, psal pod pseudonymem Jan
Nosek–Zádvorský básně, novely i historické črty. Jeho dílo se však bohužel
nedočkalo knižního vydání. Po roce 1890 psát přestal a plně se věnoval
Libáňské noviny č. 80
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lékárně a kulturnímu životu ve městě, kde byl také v letech 1908–1909
jeho starostou.

FRANTIŠEK SCHULMAN,

libáňský rodák, medik a básník, by se 25. srpna dožil svých 100. narozenin.
Patřil do generace básníků, jako byli Jiří Orten, František Halas a další.
Psal pod pseudonymem Jiří Daniel a jeho krátký život skončil v březnu
1945 v Německu při pochodu smrti. Po válce byly v jeho pozůstalosti nalezeny čtyři deníky, rukopisná sbírka básní „Jarní sad“, řada nedokončených
básní a překlady díla R. M. Rilkeho.

JOSEF HAKEN
11. srpna 2016 by se dožil devadesáti pěti let dlouholetý velitel a posléze
starosta libáňského hasičského okrsku, zaměstnanec VČE, starohradský
rodák Josef Haken. Většinu svého života se věnoval práci v libáňském Sboru
dobrovolných hasičů, má velký podíl na
vybudování nové hasičské zbrojnice, na
výchově mladých hasičů a zejména na
záchraně lidských životů a majetku při
hašení požárů v Libáni a okolí.
Obětavě pracoval v bývalé osvětové
besedě, vykonával práci správce kulturního domu a topiče. Miloval lidovou
hudbu, byl členem libáňských ochotníků a několikrát si zazpíval i s Kyzivátovou dechovkou.
z archivu Josefa Stránského

POSVÍCENÍ
Kdo by se netěšil na posvícení či na pouť! Děti na kolotoče, mladí na
tancovačku, všichni na dobrý oběd a sladkosti. Každoročně se téměř ve
všech obcích dvakrát v roce slaví významné svátky – pouť a posvícení.
Posvícení, které se právě blíží, se v Libáni slaví vždy v neděli po svátku
svatého Matouše, což je po 21. září. K posvícení se váží všelijaké zvyky, napadlo mě tedy, že by bylo zajímavé zjistit, proč si vlastně posvícení a pouť
připomínáme, jak tyto slavnosti vznikly.
Posvícení (na Moravě hody, ve Slezsku krmáš, v bývalé německé
jižní Moravě kiritog /z něm. Kirtag/), je vzpomínková slavnost na posvěcení kostela. Naproti tomu odpust znamená svátek patrona kostela,
výroční pouť.
Výraz „posvícení“ znamená totéž co „posvěcení“. Dokončení stavby kostela bylo pro obec mimořádná událost, protože jeho stavbě obyvatelé obvykle věnovali mnoho práce a dle možností i peněz. Církev sama kostely
zpravidla nestavěla, ale po dokončení kostel převzala a starala se (a stará)
Libáňské noviny č. 80
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o jeho provoz i údržbu, včetně přípravy a přidělování duchovních jednotlivým farnostem pro službu církvi a Bohu. Přesné datum posvěcení libáňského kostela sv. Ducha se mi bohužel nepodařilo zjistit, ale předpokládejme, že to bylo kolem svátku Matouše v roce dostavby kostela – 1757.
Po dokončení stavby nemohl být
kostel hned použit pro bohoslužby.
Nejprve se musel slavnostním způsobem vyjmout ze světské sféry
a posvěcením jej slavnostně vyčlenit pro služby Bohu: Den předem
se vše připraví, zvenku kolem kostela se postaví dva nebo tři polní oltáře. Ráno se začne s modlitbou
u jednoho z nich. Světící biskup 3x
obejde kostel za zpěvů a modliteb,
zdi kropí svěcenou vodou. Kostel je
uzamčen a uvnitř je kněz. Pokaždé,
když jde biskup s průvodem kolem
těchto dveří, zaklepe na ně berlou,
pronáší říkání a kněz uvnitř mu
odpovídá. Potřetí na ně zaklepe berlou, udělá znamení kříže a dveře se otevřou. Pak uvnitř světí svěcenou vodou oltář. Po vysvěcení oltáře biskup
s průvodem vyjde ven, převezme schránku s ostatky vybraného světce –
patrona kostela, znovu s nimi obejde kostel a uloží je do oltáře. Následuje
vysvěcení soch a obrazů a slavnostní první mše svatá.
Posvícení se původně slavilo ve výroční den posvěcení kostela, které je
označováno termínem dedicatio. Výroční slavnost posvěcení kostela se
také často označuje jako výroční pouť či prostě pouť – tento název se
přenesl i na zábavu, která takovou oslavu doprovázela, a rozšířil se i na
zábavní parky, které ztratily či nikdy neměly náboženskou souvislost. Výročí posvěcení chrámu bývala vždy velmi slavnostně připomínána. Jejich
průběh byl podobný jako průběh oslavy svátku patrona chrámu (svatého,
kterému je kostel zasvěcen), patrocinia. V průběhu let se tyto zvyky ustálily a někde dokonce splývají pojmy pouť a posvícení. U některých kostelů,
zejména farních, se slavilo v jinou dobu dedicatio a v jinou patrocinium.
Patronem kostela v Libáni je svatý Duch. Svatodušní svátek (či také svátek Letnic) se slaví 7 týdnů po Velikonocích, což je případ libáňské pouti,
která letos připadla na 15. května. Připomíná konkrétní událost, kdy deset
dní po nanebevstoupení Kristově sestoupil Duch svatý na ustrašené apoštoly, kteří tak dostali sílu vyjít opět mezi lidi a neohroženě zvěstovat Kristovo poselství o Boží lásce k lidem. Letnice jsou vyvrcholením a naplněním
události Velikonoc. Kolem Letnic se v katolické církvi uděluje dospívajícím svátost křesťanské dospělosti – biřmování. S poutěmi souvisely často
výroční trhy či jarmarky.
Libáňské noviny č. 80
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Obvyklými atributy posvícení i poutí jsou posvícenské koláče, místní
speciality (např. prácheňské hnětynky), taneční zábavy a průvody
s maskami. V některých regionech
při této slavnosti figurují i zvířata
jako beran, houser, kačer nebo kohout, která bývala dříve nezřídka zabita (stínání kohouta nebo berana).
Patrně to byl přežitek krvavých obětí
z pohanského období. Dnes už je takovéto stínání zakázáno, ale někde dosud při hodech berana vodí nebo
„soudí“ (Slovácko, Horácko).
Traduje se, že první posvícení slavil při svěcení chrámu v Jeruzalémě
král Šalomoun. Vzhledem k nejednotnosti oslav posvícení, a tudíž nepracovních dnů v rámci císařství nařídil císař Josef II. roku 1786 po celé zemi
slavit posvícení třetí říjnovou neděli po svátku svatého Havla; odtud se odvozuje také často používaný termín Havelské posvícení, nebo také císařské
posvícení
nebo
hody. V některých
vsích pak si poddaní slavili oboje
hody – svoje původní a ještě císařské.
V nové době
v obcích, kde není
známé datum posvěcení kostela, se
drží dále tzv. císařského posvícení,
jinak přešli k oslavám na den známého data. V roce
1918, při vzniku
naší republiky, silně ožila tradice svatováclavská, proto v některých vsích
si zavedli hody svatováclavské. A je zajímavé, že se tak stalo i v několika
německých vsích v sudetském území. V dnešní době se však stále více
stává, že se vesničané sami mezi sebou dohodnou, kdy si posvícení udělají,
a tak ho mohou mít každý rok v jiném datu.
Ať už posvícení či poutě vznikly jakkoliv, je jisté, že jsou to příjemně
strávené dny. A tak si posvícení v Libáni užijte v co nejlepší náladě.
Zdroj: Wikipedie
Jitka Šedivá
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KULTURA
PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ
NA 4. ČTVRTLETÍ ROKU 2016
ŘÍJEN
6. 10. Jižní Amerika – cestopisná beseda s Petrem Nazarovem v obřadní síni MěÚ Libáň od 18 hodin
15. 10. V rámci Hudebního festivalu Foerstrovy dny 2016 pořad Poselství
Karla IV. – myšlenky Otce vlasti v podání Táni Fischerové za hudebního doprovodu Daniela Dobiáše v kostele sv. Ducha v Libáni
od 15 hodin
19. 10. Křeslo pro hosta s hebraistkou Terezou Dubinovou na téma Co
se děje v dnešním světě od 17 hodin v obřadní síni MěÚ Libáň
29. 10. Výroční schůze SDH Psinice
29. 10. Lampionový průvod – na velkém hřišti v Libáni od 16 hodin
LISTOPAD
5. 11. Zahájení 18. ročníku loutkové přehlídky „Řezníčkova Libáň
2016“ loutkovou pohádkou LD Zvonek Hořice od 15 hodin
5. 11. Mše a posvícenské posezení v kostele sv. Jiří v Psinicích
12. 11. Pohádka LD Srdíčko Jičín od 15 hodin
15. 11. Utajená země Horní Dolpo – Himálaje – cestopisná beseda
s Pavlou Bičíkovou v obřadní síni MěÚ Libáň od 18 hodin
19. 11. Pohádka LD Nová Paka od 15 hodin
22. 11. Výroba adventních věnců v dílně základní školy od 16 hodin
25. 11. Rozsvícení vánočního stromu s trhy v Domě kultury v Libáni
26. 11. Štědrej večer nastal – Musica Bohemica adventní koncert
českých lidových koled v Domě kultury v Libáni od 18 hodin
26. 11. Pohádka LD Smiřice od 15 hodin
PROSINEC
3. 12. Pohádka LD Rolnička Benátky nad Jizerou od 15 hodin
10. 12. Pohádka LD Martínek Libáň od 15 hodin
25. 12. Štěpánská diskotéka v Domě kultury v Libáni od 20 hodin
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LIBÁŇSKÁ HVĚZDNÁ NOC 2016

BEATLES REVIVAL

TŘI SÉGRY BANDITOS
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JIŽNÍ AMERIKA
PŘEDNÁŠKA PETRA NAZAROVA
o čtyřměsíčním putování napříč Jižní Amerikou

6. 10. 2016 od 18. hodin

v obřadní síni MěÚ Libáň
Vstupné dobrovolné.

HUDEBNÍ FESTIVAL FOERSTROVY
DNY UZAVÍRÁ SVOJI 16. SEZÓNU

Dřív než se 16. ročník hudebního festivalu Foerstrovy dny zahalí do podzimního hřejivého kabátku, ohlédněme se krátce za jeho jarní částí. Byla
jistě přívětivá a inspirativní pro každého, kdo dokázal přemoci pokušení
pohodlnosti domova či sledování
hokejového mistrovství.
I my jsme byli svědky mistrovských výkonů. Už samotné zahájení festivalu – Nostitzovo kvarteto – neponechalo nikoho na pochybách o vysoké kvalitě dalšího
ročníku. Nikdo nedokáže lépe naslouchat a rozumět Smetanově
a Dvořákově hudbě než česká duše. O tom jsme
se přesvědčili i na v pořadí druhém koncertě
v kostele sv. Ducha, kde křehké prsty varhanice
Zdenky Nečesané hladily klávesy barokních
varhan a jejich tóny podbarvily sametový baryton sympatického Svatopluka Sema, sólisty Národního divadla. Dvořákovy Biblické písně ve
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špičkové interpretaci – co dodat? Závěr jarní části byl pro organizátory
nejnáročnější. Folklórní soubor Hořeňák z Lázní Bělohrad – téměř třicet
účinkujících, kteří se
v průběhu
programu
převlékali a přemísťovali, aby pak v závěru
večera do tanečního reje
vtáhli i diváky v sále.
Škoda jen, velká škoda,
že si na tak originální
a zábavnou podívanou
našlo čas jen 20 diváků.
Zamrzí to, když si pomyslím, kolik úsilí si příprava tak náročného programu vyžádala jak od hostů, tak i od pořadatelů a jejich spolupracovníků
z Technických služeb města Libáně. Jim poděkování alespoň touto cestou.
Ve chvílích, kdy šlo do tisku toto číslo Libáňských novin, zahajovala
podzimní, tzv. svatováclavská část Foerstrových dnů 2016. A je opravdu
a doslova „václavská“, neboť pozvání k účinkování v Libáni přijal již počtvrté houslový virtuos Václav Hudeček. Společně s pětadvacetičlenným Mladoboleslavským komorním orchestrem pod taktovkou dirigenta Jiřího Havlíka zavedl diváky proti proudu času do
doby, kdy evropskou skladatelskou star první kategorie byl J. S. Bach.
A na co se ještě můžete těšit? V roce, jenž nese punc oslav 700. výročí
narození Otce vlasti, by bylo neomluvitelné, kdybychom do dramaturgie festivalu nezařadili pořad, kterým si tohoto státníka, českého krále
a římského císaře připomeneme. Možná naše ohlédnutí není tak pompézní
jako oslavy na Pražském hradě, Karlštejně či jiných místech republiky. Nenabízíme pozlátko; chceme vám přinést drahokamy ukryté v myšlenkách
Karla IV. Pojďme je společně hledat a objevovat s éterickou bytostí; navenek křehkou, uvnitř nesmírně silnou ženou; dámou, jež neměla a nemá se
svými názory ani v dnešní době na růžích ustláno – herečkou, občanskou
aktivistkou, předsedkyní Českého helsinského výboru Táňou Fischerovou. Poselství Karla
IV. v jejím podání hudebně podbarví a na klavír
doprovodí Daniel Dobiáš. S oběma jsme již
měli možnost se setkat v poetických křeslech pro
hosta. Přijměte pozvání na poslední pořad libáňského hudebního festivalu tentokrát do kostela
sv. Ducha v Libáni v sobotu 15. října 2016 od 15.00 hodin.
Básník Jiří Mahen kdysi napsal: „Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce“. Přeji vám všem, milým a věrným
našim divákům i vám, kteří přijdete třeba poprvé na koncert vážné hudby
příští rok v rámci 17. ročníku hudebního festivalu Foerstrovy dny, abyste
měli srdce vždy na správném místě.
za všechny členy o. p. s. Foerstrovy dny – hudební festival Pavla Kaprasová
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TROCHU JINÉ KŘESLO PRO HOSTA –
TEREZA DUBINOVÁ

Židé, křesťané, muslimové: Co se děje v dnešním světě
Každodenní nápor informací, reportáží, dokumentů
v televizi, rozhlase a na internetu o nenávistných
a mnohdy krvavých střetech mezi příslušníky různých
náboženství pomalu otupuje naše vnímání; je to tak trochu už samozřejmé a nezajímavé, že se lidé zabíjejí na
potkání. Statisíce uprchlíků z Východu a Afriky proudí
Evropou; hledáme pro svoji dovolenou destinace, kam
ještě nedorazili; snažíme se jim vyhnout... Proč se
v dnešním světě, kdy už desetiletí existují mezinárodní
organizace, jež mají za svůj cíl budovat a udržovat světový mír, proč se nemůžou národy mezi sebou dohodnout? Proč nefungují diplomatická jednání, kde je ten zakopaný pes, to jablko sváru? A bylo to vlastně vůbec někdy lepší? Není to jenom pocit, že je dnes všechno horší?
Bylo to tak v minulosti, jen jsme neměli příležitost sledovat světové události v přímém přenosu? Určitě si takové otázky klade mnoho z nás. 70 let
žijeme v poklidu, v míru a slovo válka a terorismus nás děsí.
Pojďme společně s hebraistkou Terezou Dubinovou poodhalit kořeny současné napjaté světové situace. Podívejme se na problémy ve světě
trošku jinýma očima; očima vzdělané ženy, která nás svými znalostmi
a zkušenostmi doslova uchvátila letos 1. května, kdy byla průvodkyní po
židovském hřbitově na Veselici. Tehdy se exkurze zúčastnilo také mnoho
občanů Libáně a blízkého okolí a s velkým zájmem jsme hltali všechna její
slova. Tehdy jsme se s Terezkou domluvily, že by nebylo od věci popovídat
si na téma příčin náboženských svárů a pomoci lidem zorientovat se ve
složitostech dnešního světa. Ten čas pro setkání a povídání je tu: ve
středu 19. října 2016 v obřadní síni Městského úřadu v Libáni
od 17.00 hodin. Vstupenky jsou k zakoupení od 15. září 2016 v knihovně
u paní Hlaváčkové nebo na místě před začátkem přednášky.
za pořadatele o. p. s. Foerstrovy dny, hudební festival Pavla Kaprasová

MUSICA BOHEMICA
ZAHÁJÍ LIBÁŇSKÝ ADVENT
Pohled do kalendáře napovídá, že matička Příroda vyhlásila astronomickou podjeseň. Sluníčko občas během dne i pěkně zahřeje; lesy se proměňují v palety pestrých barev; pavoučci předou stříbřitá vlákna a pouštějí
je po větru... Chtělo by se oddávat sladkým vzpomínkám na prožité léto
i jeho babí varianty... Čas se ale nezastaví, pádí s přibývajícími lety stále
rychleji. Než se nadějeme, je tu sv. Martin; den se krátí a zkřehlí ptáčci
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u krmítek žadoní o první slunečnicový „dlabanec“. V dlouhých podvečerech nám společnost dělají voňavé svíčky, blíží se advent.
Libáňský advent letos kromě slavnostního rozžehnutí stromu na náměstí přivítáme společně lidovou písničkou, tak jak to umí předvést jen
Musica Bohemica. Podařilo se nám pozvat do Libáně v době adventu
snad nejvytíženější hudební formaci v naší zemi. Umělecký ředitel souboru Jaroslav Krček to totiž
„umí“. Umí najít skvosty české
lidové slovesnosti, umí jim ušít
padnoucí hudební kabát a umí
jimi oslovit, až to někdy zabolí
u srdce. Adventní čas je sice časem ztišení, ale neměl by být
smutný. Přijďte se s námi radovat – v sobotu 26. listopadu
2016 od 18.00 hodin do
Domu kultury v Libáni. Pořadatel Město Libáň ve spolupráci s o. p. s. Foerstrovy dny, hudební festival doslova pro všechny, malé i velké připravili setkání s tradičními
českými adventními a vánočními zpěvy. Znáte třeba tuhle:
„Řekla vrána vráně, koupíme si sáně, budeme se vozívati
z Prahy do Libáně.“
Předprodej vstupenek bude zahájen 17. října 2016 v městské knihovně
a v trafice na náměstí.
za pořadatele srdečně zve Pavla Kaprasová

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Ve čtvrtek 2. září jsme zahájili nový školní rok. Někdo se do školy určitě
těšil, někomu se chtělo méně,
někomu možná vůbec ne. Základní škola je vlastně takový
vlak, který veze děti k dospělosti. Na této cestě je devět stanic
– devět ročníků. Na první stanici
nastoupili naši prvňáčci. Bylo
jich 28 a doprovodili je jejich rodiče a prarodiče. Přivítali jsme je
v jejich krásně vyzdobené třídě
a předali jim mnoho dárků. Pan
starosta Jaromír Přibyl přečetl
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prvňáčkům část pohádky. Domluvil se s nimi, že mu příběh dočtou oni při
jejich pasování na čtenáře v červnu příštího roku. Věříme, že se jim bude
ve škole líbit a vše výborně zvládnou s pomocí paní učitelky Mgr. Lenky
Mlýnkové. A nejen v první třídě, ale ve všech třídách mají žáci své třídní
učitele, kteří je provedou celým školním rokem tak, aby co nejlépe zvládli
přestup na další stanici, tzn. do vyššího ročníku.
Náš pedagogický sbor prošel změnami. Na vlastní žádost odešla ze školy
paní učitelka Mgr. Jana Valnohová, která vyučovala matematiku a pracovní výchovu. Matematiku bude od září učit Mgr. Lucie Borecká ve všech
třídách na druhém stupni. Nastoupila Mgr. Jana Šmejcová, která bude učit
zeměpis a tělesnou výchovu. Třídní učitelkou ve čtvrté třídě bude Mgr. Stanislava Košková, která se vrátila k nám do školy. Další posilou našeho kolektivu bude i Bc. Jitka Drbohlavová, DiS., která bude pracovat na pozici
asistenta pedagoga a vychovatelky školní družiny. Před prázdninami se kolektiv pedagogů aktivně podílel na úpravách školního vzdělávacího programu, podle kterého se bude vyučovat od září. Změny byly dány novelou
školského zákona. Dokument bude k dispozici na webových stránkách
a v ředitelně školy.
Pro všechny žáky jsme v průběhu prázdnin vylepšili prostředí naší
školy. Školní jídelna je vybavena novým nábytkem, který je pohodlný a barevný. Proběhla výmalba v šatnách prvního stupně a v chodbách směrem
k tělocvičně. V této části školy bylo také nainstalováno nové osvětlení. Bylo
dokončeno zapojení nového kabelového přívodu elektrické energie do budovy školy. Velké poděkování patří Městu Libáň za realizaci celkové rekonstrukce budovy mateřské školy. Budova má nová okna, dveře, střechu
a v neposlední řadě krásnou barevnou omítku. Originální výzdobu vytvořila paní učitelka Veronika Michalová. Patří jí veliké poděkování. Ohlasy
rodičů a široké veřejnosti jsou velice kladné.
Závěrem bych chtěla popřát všem dětem, žákům, učitelům, provozním
zaměstnancům a rodičům úspěšný a pohodový školní rok 2016/2017.
Mgr. Ladislava Hazdrová, ředitelka školy

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN U ŠMOULÁČKŮ

Slavnostní zahájení školního roku
2016–2017 se uskutečnilo 1. září. Před
budovou školy už netrpělivě přešlapovalo 28 našich letošních prvňáčků za
doprovodu jejich rodin. S krásnými
školními aktovkami, někteří s kytičkou v ruce, vyhlíželi paní učitelku.
Konečně se rozevřely dveře staré
školní budovy a z nich vyšel pan zástupce s paní učitelkou. Oba se se
všemi zúčastněnými přivítali. Třídní
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učitelka pak vyzvala jmenovitě dítko po dítku, nechť vkročí tou správnou
nohou krůček po krůčku
vstříc škole.
Na prvňáčky čekali za
dveřmi kamarádi z deváté
třídy, kteří drží tradičně
na naší škole nad prvňáky
patronát. Žáci devátých
ročníků pak dovedli své
svěřence do jejich „šmou-

lí“ třídy. Třída prošla během léta
a přípravného týdne několika změnami. Bylo položeno nové lino a vymalováno. Výzdoba je tematicky zaměřena na dětem velmi známou
pohádku Šmoulové.
Ve třídě pokračovalo slavnostní
zahájení. Svou řeč pronesla paní ředitelka a pan starosta. Oba dva dětem popřáli úspěšný vstup do základní školy a rodičům nejen pevné
nervy.  Ani letos nechybělo předčítání pohádky, kterou si pan starosta pro děti připravil. Na oplátku mu prvňáčci slíbili, že na konci školního roku uslyší pan starosta pohádku z jejich úst při další slavnostní příležitosti, kterou je pasování na čtenáře.
Po přečtení pohádky se všechny děti představily a dostaly dárečky od
Města Libáň a dalších
sponzorů. Potom si děti
prohlížely učebnice, podle
kterých se budou učit,
a mezitím paní učitelka
sdělila rodičům důležité
informace.
Nezbývalo dále nic víc,
než se pro tento úspěšný
slavnostní den rozloučit
a těšit se na druhý školní
den, další školní dny
a další a další krásná
školní léta.
Mgr. Lenka Mlýnková
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DRUHÝ ŠKOLNÍ DEN U ŠMOULÁČKŮ

Protože je na naší škole již tradicí, že se o prvňáčky starají žáci
deváté třídy, přišli si pro své prvňáčky hned druhý den.
Provedli je školou a ukázali jim
důležitá místa školní budovy. Po

společné prohlídce školy se
měly děti vzájemně trochu blíže
poznat a něco málo o sobě zjistit. Prvňáci představovali nejprve své starší kamarády a poté

představili žáci devátých tříd
zase na oplátku své svěřence.
Všichni své úkoly zvládli na
jedničku a každý si zasloužil
veliký potlesk.
Po společné hodině se děti
rozloučily a slíbily si další
brzké shledání.
Mgr. Lenka Mlýnková

PRÁZDNINY SKONČILY
A JDE SE DO ŠKOLY
Pokolikáté už v mém životě, raději to nebudu počítat. Samozřejmě, mne
už nečeká cesta do školy a také se během života prožívání tohoto pravidelně se opakujícího fenoménu v době končícího léta mění. Podle toho,
zda, případně jakým způsobem, se nás to dotýká. Když jsem já nastupoval
do první třídy, tzv. „kašičky“, psal se rok 1943. Byla to doba temná a neradostná. Já jsem v roce předcházejícím přišel o tátu. Ten skončil svůj život
za ostnatými dráty pověstného koncentračního tábora v polské Osvětimi,
kde byl internován pro odbojovou činnost. Jak jsem to tenkrát prožíval nevím, malý človíček v pěti letech rychle zapomíná. A tak jsem poprvé vstoupil do budovy chlapecké školy v Jičíně na Novém Městě, kam jsem byl zařazen přesto, že jsme bydleli v ulici Na Tobolce. Tam nás přivítal pan učitel
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Josef Klos. Drobný, usmívající se pán s brýlemi. Když jsem na jeho otázku
odpověděl, že se jmenuji Vilém, zasmál se a řekl: „Tak tedy Vilíček. Vilíčku,
kolik pak máš kilíček?“ Dodnes si to pamatuji. „Vyzbrojeni“ jsme tenkrát
byli ovšem podstatně jinak, než děti dnes. My jsme měli pouze knížku
„Poupata“, slabikář, což byla v první třídě naše jediná učebnice, dále tabulku a pisátko. Tabulka byla černá, břidlicová s bílými linkami, pisátko
byla bílá tvrdá tyčinka na jednom konci zašpičatělá, aby se s ní mohlo na
tabulku psát. K tomu patřila nezbytná malá houbička na smazání popsané
tabulky. Pisátko velmi nepříjemně skřípalo.
Bylo to v době protektorátu, a tak nad stolkem pana učitele visely dva
portréty. Jeden patřil státnímu prezidentovi Dr. Emilu Háchovi a druhý
vůdci velkoněmecké říše Adolfu Hitlerovi. Nejdříve jsme se museli naučit
pozdravit pana učitele, když vstoupil do třídy. Znamenalo to vstát a zvednou pravou ruku k nacistickému pozdravu. Stejné to bylo, když ze třídy
odcházel.
V prvním pololetí jsme se učili psát a číst hůlkovým písmem. Ve druhém
pololetí jsme se už začali učit také německému jazyku. Na velké tabuli visely velké obrázky s různými výjevy. Na jednom byla vyobrazena rodina
v bytě, kde byli otec, matka, dcera a syn. Obrázek měl název „Familie
Müller“. Děvče hrálo na klavír, a tak jsme říkali: „Erika spielt Klavier“. Pamatuji se ještě na obrázek, na kterém byl selský dvůr s domácími zvířaty.
„Ein Esel, ein Schwein, ein Hund“ atd. Typické pro tu dobu bylo, že když
jsme si my kluci hráli na vojáky, naše řízné povely byly německé: „Ein
Mann, eine Frau, ein Kind“, tak jsme na sebe „štěkali“. Jiné vojáky, než ty
německé, jsme neznali. Naše učební knížka Poupata obsahovala na začátku krátké jednoduché větičky: Ema má maso. Ema má mámu. Máma je
u Emy. A podobně. Ilustrace byly od tenkrát velmi oblíbené ilustrátorky
Kvěchové. Pomalu jsme začínali psát psacími písmeny a počítat. Vzpomínám na básničku o padajících listech na
podzim: „Jak padají do vody, jak se sypou
na zem? Padají do vody jako dukáty, sypou
se na zem jako zlato.“ Jednou mne pan učitel přistihl, když jsem při vyučování (asi
jsem se nudil…) na tabulku kreslil „strašidla“. Nevím už, jaká byla jeho reakce, pouze
se pamatuji, že mně pak říkal „strašidlo“.
Pochopitelně jinak jsem prožíval nástup
do školy svých dětí. Dcera Michaela, Míša,
šla do školy v září roku 1970. Ona sama na
to vzpomíná:
Do první třídy jsem se moc těšila a 1. září
1970 jsem velmi prožívala. Ráno jsem vyra-
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zila s červenou aktovkou na zádech, sáčkem na bačkory v ruce a s velkou
mašlí ve vlasech. Doprovázela mne maminka, babička a tatínek, který
tento den za
znamenával na kameru. Směřovali jsme k Husově třídě do 2. ZDŠ v Jičíně.
Tam býval velký provoz, proto jsme se na přechodu všichni dlouho a pečlivě rozhlíželi. Nevstoupili jsme ale do hlavní budovy, vešli jsme do dvora
školy, kde stále jedna menší, tzv. „školička“. Zde sídlily jen první a druhé
třídy. Já jsem patřila do 1.A. Ve třídě jsem si sedla vedle copaté holčičky.
Všechny děti i přítomní rodiče naráz ztichli, když vstoupila paní učitelka
Jiřičková. Přivítala nás nejen ona, ale s ní i maňáskový kašpárek. Vykukoval nad tabulí, kde byla schovaná paní učitelka. Třída byla menší, ale
světlá, s velkými okny. Na stěnách visely obrázky znázorňující jednotlivá
písmena a k tomu básnička. Například: „Alenko, stůj, auto houká, na autě
je bílá mouka, auto mouku rozváží z velikého nádraží.“ Na lavici měl každý
žák položený červený slabikář a bílou početnici. Každé místo bylo označeno obrázkem, který nám pak celý rok označoval naše různé výtvory,
místo na ručník a v šatně na kabát. Já měla hříbek, sousedka kytičku. Ještě
teď po letech se mi vybaví zároveň se jménem spolužáka jeho značka.
K prvnímu dni ve škole se mi váže i jedna méně příjemná vzpomínka. Dostali jsme sešitky, tzv. „důvěrníčky“. Když jsem se s tím svým chtěla rodičům pochlubit, nemohla jsem ho najít. Spustila jsem velký nářek. První
den a taková katastrofa! Naštěstí se vše vysvětlilo, sbalila si ho do tašky
moje sousedka v lavici. Dny začaly ubíhat, my se stále více seznamovali se
školou, s menšími či většími úspěchy. Ty první dva roky ve „školičce“ se mi
moc líbily. Paní učitelka byla veselá a rázná, často jsme s ní nacvičovali
různá vystoupení a besídky. Spolužáci byli prima, dodnes se na srazech,
i když ne moc častých, rádi setkáváme.
Vilém Hofman, Libáň a Michaela Petříková, Třebechovice pod Orebem

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Školní
rok
2016–2017 jsme
zahájili
v nově
zrekonstruované
budově.
V průběhu léta proběhla rozsáhlá rekonstrukce mateřské školky zahrnující výměnu
oken v celé budově, vchodových
Libáňské noviny č. 80

Naše škola školička,
rozkvetla jak kytička.

- 31 -

dveří a opravu střechy. Na co jsme se všichni těšili, byla rekonstrukce obvodového pláště a fasádní nátěr. Školka se opravdu změnila k nepoznání.
Novou fasádu výtvarně zkrášlila naše paní učitelka Veronika Michalová,
které patří velké poděkování a obdiv všech. Veselé, barevné a originální
obrázky s dětský-mi motivy jsou dětem blízké. Již v průběhu prázdnin chodily děti se svými rodiči okolo MŠ a pozorovali, jak se školička mění, který
nový obrázek se na fasádě objevil.
Krásně opravená školka se dětem, které do ní budou chodit, bude určitě
líbit. Radost mají nejen děti a jejich rodiče, ale také celý personál MŠ.
Budova se změnila nejen zvenčí, ale také ve vnitřních prostorách,
o které se svými kreativními nápady zasloužila školnice paní Hana Melounová, které tímto patří velké poděkování.
Po zazdění balkónů v nově vzniklých prostorách došlo ke zvětšení tříd,
kde bylo položeno nové linoleum. V přízemí vznikly dvě nové šatny, ve kterých má každá třída zcela nové šatní skříňky. Došlo také k výmalbě vchodu,
vstupní haly, schodiště, jídelny, šaten a položení koberce ve vestibulu.
Mnohokrát děkujeme za všechny děti školky našemu zřizovateli Městu
Libáň, který nám vyšel při našich požadavcích maximálně vstříc.
Přejeme všem dětem i nám učitelkám v nově zrekonstruované MŠ dlouhotrvající radost z tak pěkného a příjemného prostředí jak ve vnitřních,
tak i venkovních prostorách školky.
kolektiv učitelek MŠ Libáň

SRPLŠ
TAJNÝ VÝLET
Dne
27. června vyrazily děti navštěvující zájmové
kroužky v naší
škole na tajný
výlet.
Směr
Hradec Králové byl jasný
a cílem byl zábavní
park
TONGO. Děti
už tento park
navštívily vícekrát a ani
letos nebyla
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proti řádění na prolézačkách, skákání na trampolínách, ježdění na autíčkách, zdolávání obrovské sopky a následné sklouznutí dolů po dlouhé
klouzačce snad ani jedna námitka :-). Všem dětem se výlet doufám líbil,
a my už přemýšlíme, kam s dětmi na tajný výlet příští rok. Z akcí SRPLŠ
nás ještě čeká jako první lampionový průvod, pak vázání adventních věnců
ve škole, společně s Městem Libáň rozsvěcení vánočního stromku na náměstí a tradiční školní ples.
za SRPLŠ Petra Urbanová

MÍSTNÍ SPOLKY
SDH LIBÁŇ V LÉTĚ

Hasiči začali léto tradičně soutěží ve Vlčím Poli, odkud si přivezli poháry za přední
místa jak muži, ženy, tak i děti.
Dále jsme se podíleli jako každý rok na
Libáňské hvězdné noci. Hasiči pomáhali
s přípravou pódia, rovnali lavice a stoly.
Postavili také stánek s občerstvením pro
návštěvníky. Navečer se hasiči posadili
k jedné z pokladen a další zajistili dohled
nad pořádkem na náměstí. Po skončení
akce uklízeli náměstí a bourali pódium.
Další akcí, které se hasiči zúčastnili, byl
tradiční Kozodírský výstřik. V tvrdé kon-

kurenci se moc nezadařilo, neboť ve štafetách naši trochu zaspali, takže i když měli
slušné útoky, v součtu
to nestačilo na pohárová umístění. Muži B
skončili na čtvrtém,
muži A na šestém
a děti na druhém
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místě. Ženy byly také na šestém místě, pouze ženám z rodinného týmu Hakenovi a Tóthovi se podařilo získat druhé místo. Všichni ale odjížděli
v dobré náladě, neboť si užili pěkný den a také spoustu legrace.
V sobotu 27. srpna se konal den otevřených dveří v podniku Antolin
a hasiči měli dohled nad touto akcí, takže na soutěž do Brodku jely jen děti.
Opět se nepovedla netradiční štafeta, ale útok byl pěkný, a tak děti přivezly
pohár a medaile za druhé místo.
Naše výjezdová jednotka měla letošní léto celkem poklidné. I když bylo
občas velké teplo, obešly se žně bez požárů na polích. Vyjíždělo se pouze
k dopravní nehodě v Bystřici 27. června, dále se odstraňovaly spadlé
stromy za Brodkem 14. července. Ve stavebninách v Libáni hořela pneumatika u nákladního automobilu
4. srpna. Dále hasiči provedli vyproštění děvčete ze zavřených dveří na WC
v Jičínské ulici, a to 22. srpna.
24. srpna paní na náměstí měla zdravotní problém a nemohla sejít po
schodech otevřít přivolané záchranné
službě.
Z další činnosti chci ještě zmínit
údržbu našich výjezdových vozidel,
výzbroje, výstroje a hlavně přípravu
našich dětí, neboť nás čeká soutěž
o putovní pohár SDH Libáň 10. září.
Děkuji všem za odvedenou práci
a dobrou reprezentaci našeho sboru.
za SDH Libáň Naďa Hakenová, jednatelka

KOZODÍRSKÝ VÝSTŘIK
V sobotu 23. července 2016 se uskutečnil 11. ročník hasičské soutěže
„Kozodírský výstřik“. Počasí opět nezklamalo a zasoutěžit si přijelo 19
družstev. Netradiční štafeta se nesla v duchu olympijských her.
Kozodírští muži opět potvrdili své prvenství v tahu lanem. V ženském
tahu zvítězilo družstvo Hakenovi–Tóthovi, rodinný tým z Libáně.
Celkové pořadí
Muži 1. Prodašice
Ženy 1. Humburky
2. Humburky
2. Hakenovi–Tóthovi – rod. tým Libáň
3. Dolní Bousov
3. Prodašice
Děti
1. Brodek
2. Libáň
Celým dnem nás provázeli slovem i hudbou Michal Vlk a Ruda Janeba.
Večer jsme se podívali na nádherný ohňostroj a tancovalo se až do rána.
Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou, a těšíme se na příští ročník.
za SDH Kozodírky Miroslava Řezníčková
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NECKYÁDA

V sobotu 13. srpna se až do noci opět z koupaliště v Libáni ozýval smích.
Nadšenci, kteří si sami ze sebe dokáží udělat srandu, se zde sešli, aby se
svými plavidly pobavili
fandící diváky. Letos
byl startovní
břeh plný,
a tak měli
fanoušci
opravdu
z čeho vybírat a přidělovat body.
Zúčastnilo
se deset dospělých a tři dětské
vory.
Po hladině se
proháněli králíci
z klobouku, vězni, plážové volejbalistky, lokomotiva, čarodějnice,
popelnice, melouni, tank a další. První místo letos obsadila „Pobřežní hlídka“ a plným právem si odvezla cenu v podobě
čuníka. Šampíčko,
které obdrželi všichni účastníci, si užili
i diváci, protože se
tradičně vystříkalo
kolem dokola. Ruda
s Michalem celý den
vtipně komentovali,
děvčata ve stánku
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měla
plné
ruce práce
a večer
si
pak všichni
zazpívali
a zatančili
na country
diskotéce.
Posílám
touto cestou
velké poděkování pořadateli Rudovi Janebovi a jeho
kolektivu,
dále všem zúčastněným
a všem, kteří
přišli tuto akci
podpořit.
Doufám, že se
příští léto zase
sejdeme a pořádně si, lidi,
zablbneme.
Tak
vodácké AHOJ
v roce 2017.

za SDH
Kozodírky
Ivana
Kosellková
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LÉTO VE PSINICÍCH

2. července 2016 se uskutečnil 6. ročník „Babetiády“. Na hřišti ve Psinicích se sjelo 27 závodníků. Ve 13.45 hodin byla odstartována vyjížďka na
trati 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 Vladimír Vodák ml., druhý dojel Tomáš Vaněk
a třetí byl Zdeněk Bydžovský. V kategorii rychlost se na první příčce umístil Tomáš Buchar, druhý byl Milan Kloutvor a třetí Mirek Rubín. Soutěže
se zúčastnily i 3 ženy. Nejlépe se umístila Michaela Klímová. Všichni soutěžící byli odměněni věcnými cenami. Po celou dobu akce bylo pro soutěžící i přihlížející zajištěno občerstvení, a to kýta na grilu, párek z udírny,
pito, pivo, limo a jiné.

20. srpna 2016 se konal 13. ročník „Loučení s prázdninami“ na téma
„Volympijáááda aneb psinické sportovní klání“. Odpolední program zahájily mažoretky „SULTÁNKY“ svým krásným vystoupením. Poté vystoupila
dámská kapela „BERUŠKY“ se známými i méně známými písničkami. Své
artistické vystoupení předvedla gymnastická skupina „FLYINGBOYS“.
Podle názoru přítomných to bylo nejlepší vystoupení. Potom už se rozběhly dětské soutěže, a to skákání v pytli, střílení na fotbalovou branku,
šplhání na provazovém žebříku, košíková, chůze po laně, házení míčků na
cíl atd. Poslední akcí bylo vystoupení kouzelníka Pavla Kožíška, který se
svojí asistentkou Hankou Mašlíkovou předvedl různé triky s koulemi, kartami a dalšími věcmi. Dále byly dětem k dispozici dva skákací hrady, autoLibáňské noviny č. 80
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drom se šlapacími autíčky, malování na obličej, navlékání korálků, malování obrázků. Po skončení akce dostalo každé dítě dárkový balíček. Celý
program moderovala Kateřina Vaňková Hronová. Pro přítomné bylo po
celou dobu připraveno dobré občerstvení.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám pomohli tuto akci zrealizovat.
10. září 2016 se konal 6. výroční koncert v kostele sv. Jiří ve Psinicích.
Účinkovalo Zámecké saxofonové kvarteto.
za SDH Psinice Petr Sajdl
o

SPORT
FOTBAL
Prázdniny utekly jak voda a začala nám již nová sezóna fotbalových soutěží. Poprvé od roku 1993 budou nastupovat všechna naše mužstva po ses-
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tupu dospělých z I. B třídy pouze v okresních soutěžích. Do nového ročníku
vstoupil jeden tým dospělých, jeden tým žáků a dva týmy starší přípravky.
Jan Smetana

MEMORIÁL RADKA KYZIVÁTA
11. ROČNÍK – 28. 8. 2016

Prázdniny jsme zakončili poslední srpnovou neděli již 11. ročníkem Memoriálu Radka Kyziváta. Turnaj byl určen pro kategorii starší přípravky
(ročník narození 2006 a mladší). Za krásného počasí se sjelo do Libáně 8
mužstev mladých fotbalistů. Turnaj byl odehrán na dvou hřištích ve dvou
čtyřčlenných skupinách. Boje ve skupinách nám určily nasazení týmů pro
zápasy o konečné pořadí.
Zápas o 7. místo: Sokol Libáň – Sokol Milíčeves
4:1
Zápas o 5. místo: FK Kopidlno – Sokol Březno
3:0
Zápas o 3. místo: Sokol Železnice – SK Jičín (modří) 7:1
Finále:
SK Jičín (bílí) – TJ Řepín
3:2
Jan Smetana, TJ Sokol Libáň

STALO SE…
1626 – před 390 lety
V tomto roce, kdy pánem na Staré byl Vilém z Lobkovic, plenili zdejší krajinu císařovi spojenci – Sasové. Ti zpustošili polnosti a v kraji nastal hladomor. Starohradské panství dostal Albrecht z Valdštejna.
1721 – před 295 lety
27. října uzavřel libáňský farář J. I. Stela s okolními vesnicemi smlouvu, že
mu budou platit ročně 70 zl. za vydržování kaplana, aby byly v neděli dvě
mše. Jedna mše se měla sloužit za lehkou smrt a odpuštění hříchů těm,
kdo na kaplana platili.
1771 – před 245 lety
Byly u nás zavedeny první papírové peníze – bankocetle. Pro pohodlné nošení dosáhly veliké obliby.
1781 – před 235 lety
Řeznictví bylo prohlášeno za svobodné řemeslo necechovní, ale vysekávat
maso se smělo jen v masných krámech, a to o ½ kr. na libře laciněji než
v Praze. V Libáni stála libra hovězího i vepřového 5 kr. To platilo pouze
10 let.
1791 – před 225 lety
Císařským nařízením bylo obnoveno řeznické řemeslo s cechovními výsadami. Zároveň bylo obnoveno cechovní řemeslo tkalcovské.
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1816 – před 200 lety
Stát odevzdal vydávání peněz Národní bance, která měla právo obstarávat
platby raženými penězi a peněžními poukázkami podle konvenčního čísla.
Bankovky se vyměňovaly v poměru 100 nových za 250 starých.
1846 – před 170 lety
Podél Dětenické silnice (dnes Českých Bratří) bylo vysázeno ovocné stromoví.
1851 – před 165 lety
Začalo se s přípravou stavby nové školy na pozemku po spáleništi č. p.
13 na náměstí (dnes cukrárna Karolínka), který vrchnost zakoupila v roce
1835. Stará škola, postavená v roce 1786 u kostela, byla tak chatrná, že se
nedala opravit, pro 360 dětí již nestačila a pro výuku byly najímány různé
místnosti po celém městě.
1861 – před 155 lety
30. září odevzdal obci zdejší okresní přednosta Fr. Skoumal 53 zl. a 36 kr.
za propadlé předměty jako základ pro dívčí školu s přáním, aby později, až
bude zřízena, byla z úroků vyplácena odměna za vyučování dívčím ručním
pracím.
1866 – před 150 lety
Od 6. července do 24. září bylo v Libáni ubytováno celkem 8208 mužů,
88 důstojníků a 855 koní saského a rakouského vojska. Byla zde nemocnice pro lehce raněné. Mnozí vojáci pomáhali na polích.
1871 – před 145 lety
Byla zahájena stavba silnice na Novém Městě – dokončena byla v roce
1872 v nákladu 518 zl. 71 kr.
1876 – před 140 lety
Voda z Libáňského potoka vystoupila ze břehů a zatopila „zelnice“ na Ženichově.
1881 – před 135 lety
Libáňští studenti uspořádali divadelní představení, které vyneslo 115 zl. na
obnovu Národního divadla v Praze.
1891 – před 125 lety
V Libáni vznikl „Okrašlovací spolek“, jeho členem se stalo i město Libáň.
1896 – před 120 lety
Dnem 1. září byla otevřena 1. třída měšťanské školy. Vyučováno bylo v budově dnešní cukrárny Karolínka.
1911 – před 105 lety
Bylo zahájeno jednání a zřízení telefonního vedení, které bylo realizováno
až v roce 1917.
1916 – před 100 lety
Rekvizicí zvonů pro válečné potřeby přišla Libáň o zvon o váze 537 kg
a 47 kg varhanních píšťal.
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1931 – před 85 lety
V budově školy byla instalována okresní živnostensko–obchodně–průmyslová a zemědělská výstava.
1941 – před 75 lety
Byla dokončena výstavba a slavnostní otevření nového libáňského sportovního stadionu.
Byla dokončena stavba silnice do Kozodírků.
1951 – před 65 lety
V cukrovaru byla zahájena stavba nového kotle 1. brněnskou strojírnou
o výhřevné ploše 350 m2 a výkonu 10 t páry za hodinu.
V tomto roce bylo v Libáni zrušeno 23 živností, zbylé byly zařazeny do
vzniklého SKP (sdružený komunální podnik) – 5 hostinců, 2 malíři, 2 truhláři, autodílna, 2 pohřební ústavy, fotograf, cukrárna, sběrna prádla a sady.
1956 – před 60 lety
V Plastimatu byl 1. televizor, druhý byl potom v klubovně cukrovaru.
1961 – před 55 lety
Vnitřek sálu kulturního domu byl opatřen umakartovým obložením. Vydrželo plných 40 let do roku 2001.
1971 – před 45 lety
Libáňský cukrovar oslavil 100 let závodu a 50 let výroby droždí.
1996 – před 20 lety
Byla vypracována studie na rekonstrukci Školní ulice. Došlo k ní až o 13 let
později.
Z funkcí rezignovala starostka obce paní Milada Zubatá a další dva členové
zastupitelstva.
2001 – před 15 lety
17. listopadu s „Vánočním koncertem“ navštívil Libáň a nově upravený sál
kulturního domu Václav Hybš se svých orchestrem a sólisty Pavlem Bartoněm, Martou Vančovou, Ivanou Zbořilovou a Karlem Hálou. Slovem doprovázel libáňský rodák, televizní hlasatel Miloš Frýba.
z archivu Josefa Stránského

JAK SE KDYSI ŽILO
A PRACOVALO V LIBÁNI
Je to již hezká řádka let, kdy Libáň byla plná řemesel, kultury, zábavy
a různých spolků. Libáň je položena v dolině a od severovýchodu až po
jižní stranu obklopena krásnými lesy. Z jedné strany lesem Pod Oborou
a Bažantnicí a hned vedle Na Horách přes Borek k Pecnu, který se táhne
k Hrádku Údrnice až po Vazovku na Meziháj k Babčí u Zlivi. Zde vždy
rostlo veliké množství hub.
V Libáni bývalo mnoho možností různých zaměstnání – od sodovkárny,
Spilby, posléze Plastimatu, Merina, JZD, po cukrovar, výkup zeleniny
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a ovoce, což sice moc nevynášelo, ale každý našel alespoň nějakou obživu.
V obci se nacházely tři hostince – Na Knížecí (Hurychovi), U Koruny (Mackovi) a Radnice. Byli zde i dva řezníci s malými krámky i pekárna u Dubských. Dále zde byl i holič pan Hála, byl zde také švec a opravna punčoch
s paní Klapačovou, bylo zde i hodinářství a zlatnictví a švadleny, které
chystaly dívkám šaty do tanečních. Nechyběl zde ani truhlář pan Jůza
v Emlerově ulici a místní kominík pan Marek. Nechyběly ani pultové prodejny – u Bubáků v ulici Českých bratří, potom dole u cukrovaru na rohu
ulice Tyršova, dále mlékárna, textil, oděvy a papírnictví v ulici 9. května
(nyní T. G. Masaryka). Bylo zde i železářství v ulici Rudé armády (dnes Jičínská), na náměstí cukrárna u Semiánů, drogerie a potraviny Jednota. Ta
vykupovala od hospodyň vajíčka i sádlo od prasat, bylo zde i několik zedníků. Někteří muži pracovali také v cukrovaru v Kopidlně nebo také
u dráhy ve Psinicích. Byla zde i Kůželova–Kyzivátova kapela, a poté kapela
Plastimatu, složená z místních hudebníků. Obec měla také své uhelné
sklady u hřbitova.
Většina občanů měla svá malá hospodářství. Velkých statků v obci nebylo. V obci byl myslivecký spolek, který pečlivě dbal o stav zvěře a v zimě,
mimo lov, se věnoval jejímu dokrmování. Byl zde také ochotnický divadelní spolek Bozděch a loutkové divadlo Martínek. Také zde byl dobrovolný sbor hasičů a svaz agrární mládeže, později svaz zahrádkářů. V obci
se slavily pravidelné poutě, posvícení a náboženské svátky. V obci byla také
škola a záložna. Lidé zde byli upřímní, přátelští, pracovití a uměli se spolu
radovat i sdílet smutek.
ze vzpomínek Hany Habovčíkové–Koťátkové
Inzerce

Jaroslav Kraus
Váš prodejce nemovitostí

Chcete prodat nemovitost?
Kontaktujte mne na tel.: 602 246 684
Vyřídím za Vás veškeré nutné náležitosti:
- nalezení kupujícího díky profesionální prezentaci Vaší nemovitosti
- zajištění veškeré smluvní dokumentace i advokátní úschovy
- znalecký posudek pro FÚ i štítek energetické náročnosti
- zvládnu vyřešit i komplikované případy (exekuce atd...)
Postarám se o to, aby prodej nemovitosti pro vás byl příjemným zážitkem...

www.hkpartners.cz
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Těším se na úspěšnou spolupráci :-)
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