s velkým potěšením Vám mohu oznámit, že stavba výtahu u lékařského domu v Libáni byla dokončena v řádném termínu. Na základě požadavků Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje byly
z důvodu bezpečnosti upraveny drobné detaily okolního prostoru
a stavba tak byla dne 14. srpna 2019 zkolaudována a zprovozněna pro
veřejnost.
Jsem přesvědčen, že výtah
včetně bezbariérového přístupu bude dlouhodobě sloužit
široké veřejnosti. Celkové náklady na výstavbu výtahu
včetně stavebních úprav prostoru
vyšly
město
na
2.391.379 Kč s DPH. Tato investice byla hrazena z rozpočtu
Města Libáň.
V Emlerově ulici se dílo také
blíží ke zdárnému konci. Po
zaměření skutečného provedení stavby bude podána žádost
o kolaudaci. Rekonstrukce chodníků v ulici Emlerova přinesla ve svém
průběhu několik překážek a komplikací. V některých případech bylo řešení snadné, v jiných více či méně obtížné, kdy bylo potřeba zvolit jiné
postupy či kompromisy. Nicméně dnes, když se touto ulicí procházím
a vzpomenu si, v jakém stavu byly chodníky, jak přes komunikaci visely
tzv. „převěsy“ veřejného osvětlení, současný výsledek hodnotím kladně.
Věřím, že nejen maminky s kočárky
a dětmi ocení příjemný a bezpečný
pohyb po chodnících v této ulici.
V současné době řešíme ještě výsadbu nové zeleně, což vnímáme
také jako jeden z mnoha úkolů pro
zlepšování klimatu a vzhledu Libáně. S bližšími informacemi Vás
seznámí paní místostarostka ve
svém okénku.
Další potěšující zprávou bylo
oznámení z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, kam jsme požádali o dotaci na „Víceúčelové školní hřiště
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v Libáni“, že podaná žádost města Libáň byla úspěšná a byla doporučena k financování. Vzhledem k předchozím neúspěšným pokusům, byť
i z jiných dotačních výzev, jsme procentuální šanci na úspěch předem
moc vysokou neodhadovali. O to více jsme spokojeni, a proto jsme okamžitě zahájili potřebné kroky k administraci výběrového řízení a dotačního managementu této akce, která bude probíhat ve spolupráci s firmou
Centrum evropského projektování z Hradce Králové. Na srpnovém veřejném zasedání zastupitelstva byl na základě výsledku výběrového řízení schválen zhotovitel. Jakmile dojde k uzavření smlouvy o dílo, bude
možné konstatovat, že na jaře příštího roku bude zahájena výstavba
sportoviště a je naplánována tak, aby bylo možné jej slavnostně otevřít
a předat základní škole u příležitosti srazu rodáků a přátel Libáně v roce
2020.
Závěrem svého úvodníku bych rád poděkoval všem, kteří organizovali nebo se jakýmkoli způsobem podíleli na pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí během letního období v Libáni.
Přeji Vám příjemné prožití nastávajícího podzimu.
Jaromír Přibyl, starosta města

OKÉNKO MÍSTOSTAROSTKY
v podzimním čísle Libáňských novin bych ráda navázala na téma postupného restaurování památek, které jsem Vám přiblížila v červnovém
čísle. Aktuálně se zabýváme sloupem se sochou Panny Marie Immaculaty v Emlerově ulici v Libáni. Jedná se o barokní plastiku, která je umístěna na vysokém štíhlém sloupu toskánského typu a zakončena bohatě
zdobenou hlavicí. Sloup je usazen na
hranolovém podstavci. Samotná socha
Panny Marie pak stojí na zeměkouli
s hadem a jablkem. Dílo pochází z roku
1738. Památka je bohužel od základu
kompletně nakloněná směrem do přilehlé zahrady zhruba pod úhlem 3°, což je
největším problémem. Dle vyjádření restaurátora pana Petra Glásera lze říci, že
jde o dlouhodobý, nicméně nijak nezajištěný stav. Naklonění je jednoznačně
způsobené změnou výškových poměrů
v okolí
díla,
degradací
základu
a sesuvem terénu po svahu do zahrady.
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Hlavním důvodem je pravděpodobně těsné sousedství hlavní silnice
a neustále zvyšující se výška terénu. Vzhledem k neexistenci jakýchkoliv
opatření k zajištění památky můžeme stav památky označit za špatný, až
havarijní, s existujícím ohrožením pádem a s vážným rizikem pro okolí
i samotnou památku, proto je nutné dílo demontovat. Na sloupu se sochou nebyla objevena další poškození ve formě lomových trhlin, spárování je částečně dožilé a v minulosti již opravované. Armatury sloupu
jsou v dobré kondici a lze tedy předpokládat, že práce na demontáži
rozhodně nebude jednoduchá a je třeba vše důkladně připravit. Dílo bude připravené k restaurování v restaurátorské dílně pana Petra Glásera.
Důležité bude vystavět nový kvalitní základ, na který se bude moci
opravená památka vrátit. Na opravu památky bychom chtěli čerpat dotace na ochranu a restaurování památek v průběhu příštího roku, což
s sebou přináší mnoho administrativy, stanovisek a podaných žádostí.
Tato památka je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním
seznamu kulturních památek České republiky, proto vše řešíme s památkovou péčí Městského úřadu v Jičíně a Národním památkovým ústavem v Josefově.
V minulém čísle Libáňských novin jsem uvedla, že památku Božích
muk se sochou Panny Marie v Lindnerově ulici udržuje paní Válková ze
Psinic, ale byla jsem upozorněna, že o zmíněnou památku se stará rodina
Záveských ze Psinic. Tímto jim moc děkuji a omlouvám se za uvedenou
nepřesnost.
V Emlerově ulici také došlo k rekonstrukci chodníků a vjezdů. Během
října a listopadu by mělo také dojít k plánované výsadbě zeleně v celé
Emlerově ulici. Dle vypracovaného projektu zde budou vysázeny stromy
(javor mléčný), keře a traviny (např. jalovec polehlý, habr obecný, ořechokřídlec, zlatice prostřední, ptačí zob obecný a vejčitolistý, tavola kalinolistá, mochna křovitá, růže půdopokryvné, tavolník nízký a význačný,
vajgélie květnatá, hvězdnice hustokvětá, ostřice, kostřava stříbrná, bohyška fortunová, levandule lékařská, vousatec, třapatka dřípatá, šalvěj).
Souvislé živé ploty budou dohromady tvořit protihlukovou a protiprašnou clonu. Výsadba zeleně je důležitá nejen z estetického hlediska, ale
i z důvodu zlepšení mikroklima a zkvalitnění životního prostředí. Zeleň
je nejen domovem pro ptactvo, ale i jeho potravou.
Během letních prázdnin také došlo k rekonstrukci učebny cvičné kuchyňky v základní škole. Stávající učebna cvičné kuchyňky již byla zastaralá, vybavení nevyhovující. Byly zde netěsnící odpady ve zdi,
znemožňující kompletní využití kuchyňských linek, což se projevovalo
i v kvalitě výuky. Ve školní cvičné kuchyňce tedy došlo nejprve k úpravě
vodovodního a odpadního potrubí, k nové elektroinstalaci, dále ke stěrLibáňské noviny č. 92
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kování podlahy, pokládce nové podlahové krytiny a výmalbě. Kuchyňka
byla zařízena novým kuchyňským vybavením včetně nových elektrospotřebičů. Dále byly pořízeny nové stoly a židle. Takto zmodernizovaná
učebna školní cvičné kuchyňky je připravena na nový školní rok.

Přeji Vám všem příjemné podzimní slunečné dny.

Bc. Kamila Sokolová, místostarostka

- schválení rozpočtových opatření č. 8–11 roku 2019 na straně příjmů
a výdajů
- schválení účetní závěrky Města Libáň za rok 2018
- schválení závěrečného účtu Města Libáň za rok 2018 s výhradou
a vyslovení souhlasu s celoročním hospodařením města za rok 2018
s méně závažnými chybami a nedostatky
- schválení převodu prostředků Základní školy a Mateřské školy Libáň
ve výši 187.098,39 Kč z rezervního fondu do fondu investic, pro potřebu základní školy
- schválení odkupu pozemku parc. č. 868/43 v k. ú. Libáň v lokalitě Na
Tržišti v Libáni o výměře 2.611 m2 za cenu 150 Kč/1 m2 + DPH
- neschválení záměru prodeje pozemku parc. č. 250/10 v k. ú. Libáň ve
vlastnictví Města Libáň o výměře 59 m2
- neschválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 219/1 v k. ú. Libáň
ve vlastnictví Města Libáň
- schválení záměru prodeje 10 bytů v č. p. 63 na pozemku parc. č. st.
825/1 v k. ú. Libáň ve vlastnictví města Libáň, včetně možnosti využití
předkupního práva stávajících nájemníků ke dni prodeje
- schválení podání žádosti o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Libáň a Městem Kopidlno o výkonu veškeré přenesené působnosLibáňské noviny č. 92
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ti k projednávání přestupků vymezené § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále vymezené
zvláštními právními předpisy svěřené orgánům Města Libáň
- schválení firmy J. I. H. – sportovní stavby, s. r. o., jako zhotovitele stavební akce: „Víceúčelové školní hřiště v Libáni“ za nabídkovou cenu
4.367.262,67 Kč bez DPH
- schválení nového dodavatele elektrické energie a plynu pro Město Libáň a ZŠ a MŠ Libáň, a to firmy MND, a. s., od 1. 1. 2020
- schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 255/3
o výměře 854 m² v k. ú. a obci Libáň mezi Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových a Městem 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

10. 6. 2019 – v obci Libáň byla vypátrána osoba v celostátním pátrání,
která byla následně dodána do výkonu trestu odnětí svobody do Vazební věznice v Hradci Králové. Tato osoba se rovněž dopustila maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, jelikož řádně nenastoupila výkon
trestu.
28. 6. 2019 – se na OO PČR Kopidlno dostavil starosta města Libáň
a odevzdal zde igelitový sáček s neznámou sypkou látkou bílé barvy
o hmotnosti 0,8 gramu včetně obalu, který byl nalezen v uvedené době
v budově MěÚ Libáň při přejímce vypraných pracovních oděvů zaměstnanců MěÚ Libáň, dovezených z prádelny v budově č. p. 96 v ulici T. G.
Masaryka.
29. 6. 2019 – oznámeno na OOP Kopidlno, že došlo k odcizení jednokotoučového brusného stroje Wirbel C 43, který měl ze ZŠ Kopidlno zapůjčen místní občan. Ke krádeži došlo v Libáni na adrese Libáň, Míru 306.
Provedeným šetřením bylo zjištěno, že místní občani z půdy domu odcizili volně postavený brusný stroj, který G. R. následně prodal přes bazar
na portálu facebooku za částku 4.000 Kč. Krádeží brusného stroje vznikla
škoda ZŠ a MŠ Kopidlno ve výši 8.000 Kč.
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15. 7. 2019 – na OO PČR Kopidlno oznámil občan Libáně krádež zeleniny
z pole. Šetřením bylo zjištěno, že neznámý pachatel z volně přístupného
pole za domem č. p. 208 v ulici Smutná v obci Libáň odcizil různou zeleninu, čímž poškozenému způsobil škodu v celkové výši 1.000 Kč.
7. 8. 2019 – oznámil na linku 158 místní občan, že mu byl odcizen jeho
automobil Škoda Felicia, který byl odstaven před domem č. p. 392 v ulici
Na Horách v obci Libáň. Šetřením hlídky na místě zjištěno, že neznámý
pachatel odcizil nezjištěným způsobem z volného prostranství nepojízdné vozidlo bez registrační značky bez markantů, čímž způsobil škodu
poškozenému ve výši 4.900 Kč.
Dále bylo evidováno několik přestupků proti občanskému soužití.
Chtěl bych sdělit občanům obce Libáň, že díky zavedení městského kamerového systému se podařilo již objasnit několik přečinů v jejich obci.
V poslední řadě bych chtěl požádat občany, pokud mají jakýkoliv poznatek k trestné činnosti, aby jej předali službu konajícím policistům na
OOP Kopidlno nebo zavolali na linku 158.
pprap. Jaroslav Zikmund, Policie ČR OO Kopidlno

112 dětí a 102 rodičů z 57 rodin na Jičínsku podpořili
Dobří andělé. Pomáhat je potřeba i nadále.
Když rodinu zasáhne vážné onemocnění – ať už rodiče
nebo dítěte – dopadne jeho tíha na každého z jejích členů.
Dobří andělé dlouhodobě podporují rodiny s dětmi, ve
kterých se objevila rakovina nebo jiné vážné onemocnění.
Pravidelnými finančními příspěvky jim pomáhají překlenout těžké životní období.
„Kromě výdajů spojených s léčbou či rehabilitací pacienta se rodiny snaží
z příspěvků zmírnit dopad vážného onemocnění také na sourozence,“ vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl, jejímž prostřednictvím dárci – Dobří andělé – podporují tisíce rodin po celé České
republice. „I když peníze nikdy nevynahradí čas rodiče věnovaný dítěti, nemusí
se například vzdát oblíbeného kroužku nebo mohou vyrazit s kamarády v létě na
tábor či školní výlet,“ dodává.
Pravidelnost pomoci
Za necelých osm let fungování nadace podpořili Dobří andělé na Jičínsku desítky dětí. Počet nových žádostí o pomoc ale stále roste. „Kromě
rodin, v nichž se rodič nebo dítě potýká s onkologickým onemocněním, podporujeme každý měsíc také rodiny s dětmi s nejrůznějšími vážnými onemocněními či
kombinovanými postiženími. Pomoc je v těchto případech dlouhodobá, často
v řádu let,“ doplňuje Šárka Procházková.
Libáňské noviny č. 92
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Každý dárce, který by chtěl rodiny podpořit, si může zvolit výši částky i frekvenci zasílání pomoci. Navíc má možnost si přečíst příběh konkrétní rodiny, které pomohl. „Stačí si na stránkách nadace Dobrý anděl
vytvořit registraci a zaslat první příspěvek. Ve svém Andělském účtu pak každý
dárce vidí informace o rodině,“ vysvětluje Šárka Procházková a dodává:
„Pro rodiče představuje podpora Dobrých andělů v takto těžké situaci pomoc
nejen finanční, ale také psychickou – mají pocit, že na to nejsou sami, jsou klidnější a mohou se tak více věnovat tomu, co je důležité.“
Nadace Dobrý anděl, Markéta Křížová, PR manažerka

VÝROČÍ
„My, Maxmilián Druhý, z Boží milosti volený římský císař…. a český král….
tímto listem dáváme: Totiž: Prvotně, aby dotčené městečko Libáně za město vysazeno jsouc, tak jako se i jiná města v království Českém jmenovati a psáti….Chtějíc tomu konečně, aby jmenovaní obyvatelé libáňští nynější i budoucí,
tak jako jiná města v království našem Českém pečeti červeným voskem, jarmarkův, trhův a jiných všelijakých svobod, i se strany osazování řemeslníků i jináč
všeho tolikéž užívati mohli bez překážky všelikého člověka…“
Libáňské noviny č. 92
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Těmito slovy ve svém „Nadání“ ustanovil císař v roce 1574 – tedy před
445 lety – Libáň městem. I když císař přikázal, aby jeho rozhodnutí platilo pro časy současné i budoucí, přesto, v souvislosti se změnou starosty
města a poválečnou politickou situací v republice, byl v Libáni ustaven
31. května 1945 „Místní“ (nikoliv „Městský“) národní výbor a tím byla
Libáň o statut města automaticky připravena. O jeho navrácení se neúspěšně pokusilo polistopadové zastupitelstvo obce Libáň se starostkou
paní Miladou Zubatou. 18. března 1999 rozhodlo obecní zastupitelstvo,
zejména z iniciativy starosty pana Jana Šestáka, o novém zažádání na
obnovení statutu města. 19. dubna byla žádost doplněna vyjádřením OÚ
v Jičíně. V průběhu června provedlo ministerstvo vnitra svými pracovnicemi
posouzení
oprávněnosti
naší
žádosti
s nevyhovujícím výsledkem, a proto
Vláda ČR žádost zamítla a vrátila ji ke
zvážení zpět Parlamentu ČR. O tomto
rozhodnutí bylo zastupitelstvo informováno až v srpnu tajemníkem parlamentu panem Wolfem,
který však starostu
ujistil, že je ještě
možnost
žádost
osobně
zdůvodnit
před parlamentním
výborem.
Dne 22. září 1999
se delegace OÚ ve
složení
Jan Šesták,
Josef Stránský a Mgr.
Milan Valnoha
účastnila jednání tohoto výboru v Lipnici nad Sázavou,
žádost úspěšně odůvodnila a výbor doLibáňské noviny č. 92
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poručil předsedovi parlamentu jmenovat Libáň opět „městem“. Po další
urgenci rozhodnutí u předsedy parlamentu byli zástupci Libáně Jan
Šesták a Josef Stránský pozváni k osobnímu převzetí dekretu o určení
obce Libáň městem z rukou tehdejšího prezidenta ČR, Václava Klause,
s platností od 26. listopadu 1999. Tak se po 55 letech a značném úsilí
představitelů Libáně podařilo navrátit jejím občanům právo na užívání
názvu „Město Libáň“, které jim bylo bývalým režimem neoprávněně odňato.
Tímto si připomínáme výročí našeho města, a to: 445 let od jmenování
Libáně městem císařem Maxmiliánem II. a 20 let od znovunabytí tohoto
názvu.
z archivu Josefa Stránského upravila Lucie Hlaváčková

17. listopad dnes spojujeme především s událostmi roku 1989. Toto
datum bylo ale už tehdy připomínkou událostí, které se staly o padesát
let dříve.
Na sklonku roku 1939 v Protektorátu Čechy a Morava sílila protiokupační nálada. Všude vládla dusivá atmosféra, která by se dala krájet. Bylo jen otázkou času, kdy se Češi o něco pokusí.
28. října 1939 při potlačování klidné studentské demonstrace, která
připomínala výročí vzniku samostatného Československa, byl postřelen
student medicíny Jan Opletal. Svým zraněním 11. listopadu 1939 podlehl
a 15. listopadu 1939 mu byl vypraven pohřeb na Albertově. Pohřební
průvod se pak změnil v manifestaci a masový protest proti okupaci naší
země hitlerovským Německem.
Demonstrace byla násilně
potlačena a Hitlerovo nařízení,
aby se tak dělo na všech dalších, na sebe nenechalo dlouho
čekat – protesty vyústily v dalekosáhlé represe.
Kruté nařízení protektora
von Neuratha mělo exemplárně
potrestat předchozí odpor i definitivně ochromit české vzdělávání. V noci ze 16. na 17. listopad 1939
došlo k uzavření českých vysokých škol (byly znovu otevřeny až v roce
1945) a k masívnímu zatýkání vysokoškoláků. Devět představitelů studentského hnutí bylo popraveno, mnoho dalších skončilo v koncentračních táborech.
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Listopadové události rozhodně nebyly dílem náhody, ale spíše očekávanou reakcí na sílící odboj a demonstrace i násilnosti vrcholící v den
posledního rozloučení s Janem Opletalem.
Nejen na památku odbojných studentů vyhlásila o dva roky později
Mezinárodní studentská rada v Londýně 17. listopad Mezinárodním
dnem studentstva. Je to jediný den mezinárodního významu, který má
český původ.
O padesát let později to byli opět studenti, kteří otevřeli cestu k dějinným zvratům. Plánovaná poklidná demonstrace 17. listopadu 1989, která
měla připomenout právě události z listopadu 1939 a která vycházela též
z pražského Albertova, se změnila na terč útoku komunistické policie.
V tento den příslušníci SNB brutálně napadli demonstranty na Národní třídě. Události na Národní třídě odstartovaly tzv. Sametovou revoluci. Ke studentům se připojili především umělci a intelektuálové a poté
většina národa.
Během listopadu a prosince se naše země obrátila k demokracii, ne k té
lidové, jak hlásali komunisté, ale k té opravdové.
Vzrušená situace plná
zvratů a demonstrací vyvrcholila prvními demokratickými volbami od
roku 1946 – v červnu 1990
do Parlamentu ČR a v listopadu 1990 komunálními.
Od roku 2000 je 17. listopad státním svátkem – Dnem boje za svobodu
a demokracii.
Žijeme už 30 let v demokratickém státě. Važme si toho!
Prameny: Internet, Wikipedie
Mgr. Jitka Šedivá

O naději, o Modlitbě pro Martu, o sv. Anežce a starém kabátu
Občas otevřu již značně ohmatanou krabici od bot a probírám se starými fotografiemi. Na jedné z nich se na mě směje devatenáctiletá holka
ostříhaná na kluka, oblečená do zimního kabátu, který si pořídila za peníze z chmelové brigády. Na klopě má sichrhajckou přišpendlené papírové červené srdíčko se dvěma písmeny „OF“, z pod kterého vykukuje
trikolóra. Tak to jsem já, vyfocená kdesi u kina Blaník na Václavském
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náměstí v prvních týdnech sametové revoluce. Největší adrenalin mého
života. Den co den jako v akčním filmu, do maximálního vyčerpání. Ráno do školy na stávkový výbor zjistit, co se bude dít, kam máme přijít,
kam co donést a roznést. A odpoledne a večer stabilní místo pod „koněm“. K několikasettisícovému davu z balkónu Svobodného Slova mluví
Václav Havel, Václav Malý a poprvé v životě slyším z úst Marty Kubišové, že „vláda věcí tvých zpět se k tobě, lide, navrátí...“. Tak už nebudu
muset poslouchat Hlas Ameriky z tranzistoru přiloženém na stoupačkách ústředního topení, abych měla lepší signál. Už mi Ivan Medek
z Vídně nebude referovat o situaci „jazzové sekce“, o týrání Pavla Wonky, o narůstajícím počtu signatářů výzvy „Několik vět“. Lída Rakušanová s Martinem Štěpánkem ze Svobodné Evropy budou také bez práce. To
je paráda, všechno bude jiné, upřímné a pravdivé. Celou tu pražskou euforii si odvážím domů do Boleslavi spolu s plakáty Václava Havla a beru
za své jeho slova o tom, že „láska a pravda musí zvítězit nad lží
a nenávistí“. Rodiče mě trochu nechápou, ale rozhodně podporují.
Vždyť jsem od malinka od táty, když hodnotil politickou situaci, neslyšela jiné konstatování, než že „se tenhle režim musí zákonitě po…“.
S čerstvě upečeným kuřetem odjíždím zpátky do Prahy, protože musím
na Hrad, kde se koná slavnostní bohoslužba ke svatořečení Anežky České. Po starých zámeckých schodech spolu s desetitisíci věřícími mířím ke
sv. Vítu. Mám štěstí, ze svého místa vidím cupkat po červeném koberci,
který pokrývá dlažbu od arcibiskupského paláce až k Vítu, kardinála
Františka Tomáška. Svatá Anežka nám přinesla svobodu, konečně bude
dobře.
Třicet let uplynulo tryskem jako splašený kůň. Všeho, oč jsme usilovali, jsme dosáhli. Máme deklarovanou svobodu slova, pobytu, vyznání
i politické příslušnosti. Máme se hmotně dobře – téměř všichni. A přeci
nejsme spokojení. Trpíme pocitem nedostatku oné havlovské lásky
a pravdy a naopak pocitem převahy lži, nenávisti a já přidávám – závisti.
To je to, co nám brání dosíci svobody nejvyšší – svobody ducha, svobody
svého vnitřního světa. A bez této svobody nikdy spokojeni nebudeme.
Možná jsme z těch třiceti let hodně promarnili, ale jsou před námi roky
další, proč to nezkusit znovu, teď už načisto.
Ten kabát, co jsem si koupila za peníze z chmelové brigády, ještě
mám, dokonce ho i obléknu a občas ho i nosím. Nemůžu se s ním rozloučit, prožila jsem s ním jedno z nejdramatičtějších období novodobých
dějin naší republiky. Věřím, že na dně jeho kapes ještě leží zbytek naděje,
kterou jsem do nich nasbírala v těch magických listopadových dnech roku 1989. Máte-li zájem, můžu vám ho na chvilku půjčit.
Pavla Kaprasová
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Životní pouť statečného člověka skončila. Životní pouť člověka statečného, vzdorovitého, nekompromisního, který však také dokázal šířit
radost a optimizmus.
Spisovatel Jiří Stránský měl svou vzdorovitost vůči nespravedlnosti
a zlu v genech. Jeho otec JUDr. Karel Stránský byl, jako přední činovník
Sokola, vězněn nacisty a po roce 1948 také komunisty. Jiří měl v krvi také
blízký vztah k divadlu, jeho matka Božena Stránská byla absolventkou
konzervatoře. Jeho otec pocházel ze starého šlechtického rodu, matka
byla dcera prvorepublikového politika za agrární stranu a předsedy vlády Jana Malypetra.
Jako skaut se ve svých 14 letech zapojil do pražského květnového povstání a jako nejmladší účastník odboje dostal Vyznamenání za vojenské
zásluhy 2. stupně. Takový člověk nemohl pochopitelně zůstat nečinný
v době narůstajícího teroru a nespravedlnosti po té, kdy se komunisté
dostali k moci. Brzy byl uvězněn jeho otec i starší bratr Jan.
V roce 1950 mu nebylo dovoleno odmaturovat. Jako politicky nespolehlivý musel narukovat k PTP, kde byl v roce 1953 zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen „jen“ k osmi letům žaláře za velezradu.
To „jen“ bylo pouze díky
tomu, že v té době byl souzen ještě jako mladistvý.
V roce 1960 byl propuštěn na amnestii. Živil se
v nejrůznějších manuálních
profesích. Později začal externě pracovat pro film.
V roce 1969 vydal svou
první
sbírku
povídek
z vězení Štěstí, která byla
velmi brzy zakázaná.
Jiří Stránský nemohl vystudovat, ale jeho vysokou školou, jak sám říkal, byl pobyt ve vězení. Jeho učiteli byli spisovatelé, básníci, kněží a řada dalších vězněných intelektuálů. V roce 1973 byl znovu zatčen
a uvězněn. Propuštěn byl na podmínku po třech letech. Byl proto nazván
doktorem vězeňských věd a jeho přítel Václav Havel ho v době, kdy sám
počítal s uvězněním, požádal o rady, jak se má ve vězení chovat.
Jiří Stránský se pilně věnoval psaní. Již v době svého prvního věznění
v letech 1953–1960 si připravoval sbírku básní Za plotem. Vydaná byla
až v roce 1999.
Po Jiřím Stránském zůstalo rozsáhlé literární dílo třinácti románů
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a souborů povídek včetně pohádek, které psal v době svého druhého
uvěznění pro svou dcerku Kláru.
Po roce 1989 začal spolupracovat s Lidovými novinami, Listy, Literárními novinami a Českým rozhlasem. Pro rozhlas připravoval svou
pravidelnou glosu Budu zlobit dál, která byla náhle ukončena v prosinci
2015. Prý z ekonomických důvodů. Protože se proti tomu ozvala řada
prestižních uměleckých a dalších institucí byla s ním smlouva opět podepsána.
Jiří Stránský byl v roce 1992 zvolen prezidentem Českého centra Mezinárodního PEN klubu a v roce 1995 se stal předsedou Národní knihovny.
V roce 2011 obdržel na Valném sněmu Junáka za dlouholetou práci ve
skautském hnutí a za život podle skautských zásad nejvyšší skautské
ocenění Řád stříbrného vlka. V roce 2013 byl oceněn Cenou Josefa Škvoreckého za čtyři řady televizního seriálu Zdivočelá země. V roce 2016 byl
zvolen starostou Umělecké besedy.
Politický vězeň, jazykovědec, překladatel, dramatik, básník a „věčný
kverulant“, jak se sám nazýval, odešel v nedožitých 87 letech. Jeho
moudrost, životní optimizmus a vytrvalost v boji proti nepravostem nám
bude chybět.
Přiložená fotografie Ing. Petra Hofmana nám připomíná jeho vyprávění v Křesle pro hosta v Libáni před pěti lety.
MUDr. Vilém Hofman
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KULTURA

1. 10.
12. 10.

16. 10.
26. 10.
2. 11.

2. 11.
6. 11.
9. 11.
9. 11.
16. 11.
20. 11.
23. 11.
26. 11.
27. 11.
29. 11.
29. 11.
30. 11.

ŘÍJEN
Cestopisná přednáška Kuba – perla Karibiku Petra Nazarova
v zasedací místnosti MěÚ Libáň od 18 hodin
Archeologická vycházka s PhDr. Evou Ulrychovou na mohylová pohřebiště v Křešickém lese od ovčína mezi Ledkovem
a Psinicemi od 13 hodin
Přednáška PhDr. Evy Ulrychové Archeologické nálezy z Libáně a blízkého okolí v zasedací místnosti MěÚ Libáň od 17 hod.
Výroční schůze SDH Psinice od 17 hodin
LISTOPAD
Zahájení 21. ročníku loutkářské přehlídky „Řezníčkova Libáň
2019“ – loutková pohádka Mámin mazánek LD Martínek pro
děti v malém sále od 15 hodin
Lampionový průvod z velkého fotbalového hřiště v Libáni od
16 hodin
Seminář Osobní styl & image II. díl se stylistkou Danou Beranovou v restauraci Radnice od 18 hodin
Loutková pohádka pro děti souboru Rolnička z Benátek nad
Jizerou v malém sále LD Martínek od 15 hodin
Hubertská zábava v Domě kultury Libáň od 20 hodin
Loutková pohádka pro děti souboru Smiřice ve velkém sále
Domu kultury Libáň od 15 hodin
Beseda s Jiřím Padevětem v zasedací místnosti MěÚ Libáň od
17 hodin
Loutková pohádka pro děti souboru Zvonek Hořice v malém
sále LD Martínek od 15 hodin
Výroba adventních věnců a vánočních dekorací v zasedací
místnosti MěÚ Libáň od 15 do 18 hodin
Prodejní výstava bižuterie paní Boženy Machové z Jičína
v Městské knihovně Libáň od 8 do 16.30 hodin
Adventní trhy výrobků dětí z MŠ a ZŠ Libáň v Domě kultury
Libáň od 10 do 17 hodin
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na náměstí Svobody
v Libáni od 17 hodin
Loutková pohádka pro děti souboru Maminy Ostroměř
v malém sále LD Martínek od 15 hodin
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4. 12.
7. 12.
11. 12.
14. 12.
15. 12.
25. 12.

PROSINEC
Cestopisná přednášky Pavly Bičíkové Island – země ohně
a ledu v zasedací místnosti MěÚ Libáň od 18 hodin
Loutková pohádka pro děti souboru Srdíčko v malém sále LD
Martínek od 15 hodin
Povídání o čokoládě s ochutnávkou s Petrem Gureckým
v restauraci Radnice od 18 hodin
Vánoční koncert Kyzivátovy hudby Libáň s hostem MUDr.
Radimem Uzlem v Domě kultury Libáň od 17 hodin
Koncert Kůsovic koledníků v kostele sv. Jiří v Psinicích od
15 hodin
Štěpánská diskotéka v Domě kultury Libáň od 15 hodin
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Chtěl bych informovat libáňskou veřejnost
o přípravách srazu rodáků a přátel Libáňska. Začnu tím jak tento nápad – uspořádat sraz rodáků
a přátel – vznikl. Oslovila mě moje teta – Miloslava Mikulová, zda by město mohlo uspořádat nějakou kulturní akci pro starší – koncert či sraz rodáků. Řekl jsem jí, že je
to dobrý nápad, ale že budu potřebovat pomoc. Začal jsem se touto myšlenkou více zabývat až v lednu, a jak již psala paní Kaprasová
v Libáňských novinách č. 90, vše začalo na přednášce pana Ing. Josefa
Linharta „Libáň časem zavátá“.
Uvědomil jsem si, že lidé mají o historii svého bydliště zájem a se zájmem jsem také poslouchal komentáře k archivním fotografiím Libáně
a výroky lidí: „Toho znám!“ „Ten tam žil!“ „To bylo tam!“ atd.
Po přednášce jsem oslovil PhDr. Evu Bílkovou, zda by mi poradila
ohledně historie, a představil jí myšlenku uspořádat sraz rodáků. Po
schůzce s ní ve Státním okresním archivu v Jičíně jsem ji požádal, zda by
se chtěla podílet na přípravě této akce. Souhlasila. Pak už vše nabralo
vyšší obrátky. Teta Mikulová oslovila své kolegyně a kamarádky, já
oslovil knihovnici paní Hlaváčkovou, ta paní Kaprasovou a přípravný
tým byl na světě. Náš nápad jsem přednesl na veřejném jednání zastupitelstva. Vedení města nám vyjádřilo podporu.
Přípravný tým se sešel poprvé 26. února 2019 ve složení M. Mikulová,
I. Škodová, J. Soukalová, E. Bílková, H. Grossmanová, Z. Cimická,
P. Kaprasová, L. Hlaváčková a já. Bylo dohodnuto, že sjezd rodáků bude
v září 2020 ve dnech 4. (pátek) a 5. (sobota). Budou připomenuta výročí
680 let od první písemné zmínky o Libáni v závěti Arnošta ze Staré,
150 let Kyzivátovy dechové hudby, 100 let fotbalového klubu.
Celou akci chceme pojmout tak, aby se návštěvník srazu dozvěděl něco o historii i současnosti Libáně, o činnosti spolků, o dění v obcích
Psinice, Křešice, Zliv, Kozodírky, dále aby každý poznal, jací řemeslníci
a umělci zde žijí. Chceme, aby každý, kdo tady žije jen krátce, poznal své
sousedy a ti, kteří zde již nežijí, aby si zavzpomínali na dávné doby
a popovídali s bývalými sousedy. Mohou si také porovnat, jak se Libáň
změnila.
Začali jsme jednat se zástupci obcí, které spadají pod Libáň,
s ředitelkou školy L. Hazdrovou, s panem děkanem A. Štěvicou, spolupracujeme se Státním okresním archivem v Jičíně, Okresním muzeem
v Jičíně a teď dokonce se Státním filmovým archivem.
Jak se informace o přípravě sjezdu dostávají na veřejnost, rozšiřuje se
i náš přípravný tým. Našich schůzek se pravidelně zúčastňuje i pan staLibáňské noviny č. 92
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rosta a paní místostarostka. Dalšími členy jsou pan L. Vaněk, paní I. Plíšková a M. Pažoutová. Zájem i dobré nápady mají paní M. Tykvová
a I. Krivošová. Všem v týmu moc děkuji, že do toho se mnou šli, a je pro
mne ctí, že s nimi mohu spolupracovat.
Nyní se chci vrátit ještě k tomu, co chystáme a s kým jednáme. Doprovodným programem budou nejen přednášky. Ty začnou už letos
v říjnu – přednáškou a procházkou s PhDr. Evou Ulrychovou na téma
archeologické nálezy z Libáně a blízkého okolí a mohylová pohřebiště.
Připravujeme i další nejrůznější akce – přednášky, speciální číslo Libáňských novin, vyprávění příběhů pamětníků. Pokud víte o někom šikovném nebo sám tvoříte, dejte nám, prosím, vědět. Práce všech těch
šikovných a zručných bude prezentována na výstavě. Chystáme ještě
další překvapení.
V závěru mám prosbu. Pokud někdo má doma fotografie z Libáně,
okolí či ostatních obcí, přijďte do knihovny nebo podatelny. Zde budou
fotografie oskenovány a vráceny, majitelé zapsáni. Uvítáme i dobrovolníky na pořadatelskou službu.
Věřím, že dobrá věc se podaří a že ti, kteří o Libáni nic nevědí, se něco
nového dozví, a my, kdo zde žijeme, poznáme lépe své sousedy. A možná že vznikne nějaká nová tradice.
Martin Kohout, člen přípravného týmu

Po dvou letech ožila Libáň o prázdninách opět
tanečními. Patnáct párů pod erudovaným vedením
tanečního mistra Jiřího Šulce a jeho taneční partnerky Petry Babákové dvanáct večerů pronikalo v sále
kulturního domu do tajů společenského a slušného
chování a statečně si osvojovalo kroky polky, valčíku, bluesu, waltzu, mazurky, jivu, čači, foxtrotu
a tanga za hudebního doprovodu sympatického
Martina Kastla. Na dvou prodloužených a věnečku
pak hrála celá skupina Allegro Jičín.
Lekce nebyly jen dřinou a drilem, ale především
zábavou. Nejvíce snad pro maminky a babičky, které pravidelně snažení svých už dospívajících dítek
sledovaly a oceňovaly nejen kroky a pokroky kurzistů, ale i vtípky tancmistra.
Při první prodloužené si děvčata mohla vyzkoušet, jak se asi cítí
chlapci v letním počasí v saku, kravatě a rukavičkách, které jim chlapci
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rádi na chvíli zapůjčili a sami si do tance
vysoukali nohavice. Všichni se přitom
dobře bavili. Podobně tak i při soutěži, ve
které šlo
o to, kterému páru
se podaří
nejdéle
tančit
s jablkem
drženým
čely tančících.
O kloboukové prodloužené se hodnotily
nejhezčí,
nejnápaditější
a nejlépe
vyzdobené
klobouky.
Z dívek porotu nejvíce zaujala
s květinovo-bonbonovým
kloboukem Jana Lustigová, druhá se umístila se „sladkým“ kloboukem Tereza
Hlaváčková a třetí místo s „vánočním“ kloboukem i se svítícími
světýlky získala Kristýna Havlová.
U chlapců zvítězil „myslivecký“
klobouk
Michala
Egrta,
následoval „hudební“ klobouk Matyáše Laciny
a třetí místo bylo uděleno květinovému klobouku Adama Krivoše.
Před závěrečným věnečkem proběhla
i taneční soutěž, kterou vyhrál
Matěj
Švorc s Veronikou Koubovou,
druzí se umístili Adam Krivoš
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s Nelou Baborákovou a třetí Filip Smetana s Janou Lustigovou.
Samotný závěrečný věneček 26. července byl přehlídkou nádherných bílých
šatů, slušivých účesů, vázanek a motýlků. Přišli se podívat rodiče, snad všechny
babičky, dědečkové,
tety,
strejdové
a kamarádi
tančících. Mladí tanečníci
jak si osvojili tance
to museli i tatínkové
ky, kteří tančili se
mi při volence pro
chyběly ani tradiční
pro chlapce, květiny

předvedli,
a prokázat
a maminsvými dětrodiče. Nekapesníčky
pro děvčata a dárečky.
Uteklo to velice rychle a slečny
a mladí páni mají jistě na co vzpomínat!
Aby to nebylo nám starším líto, je
připraven od října do listopadu taneční kurz pro dospělé, opět pod vedením tanečního mistra Jiřího Šulce!
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Určitě jste to nepostřehli, ale uspořádání tanečního kurzu je organizačně velmi náročná událost, která by nemohla proběhnout bez pomoci
značného počtu dobrovolníků. To je samo o sobě důkazem jejich kvalitní
práce. Děkujeme mnohokrát, alespoň tímto způsobem, všem dámám ze
Sdružení rodičů a přátel libáňské školy, které organizátorovi Městu Libáň nezištně pomohly a ještě k tomu s nadšením. Dík patří i zaměstnancům technických služeb za vzornou přípravu sálu pro jednotlivé lekce
kurzu.
Lucie Hlaváčková

Pomalu se hlásí podzim a loutkový soubor Martínek se připravuje na
novou divadelní sezonu. Pokud se ohlédneme zpět do prázdninových
dnů, členové spolku si odpočinuli od „prken“ divadla a během prázdnin
se setkávali sporadicky, protože každý měl svůj prázdninový program.
V měsíci srpnu jsme uskutečnili
plánované, již třetí letní setkání členů
spolku s rodinnými příslušníky. „Seminář“, který se konal „pod širákem“
zahájil předseda spolku, prodiskutovali jsme potřebné záležitosti, týkající
se nadcházející sezony a pak už se rozjela volná zábava – trochu sportu malých i dospělých a za odměnu dobré
pochoutky z grilu. Nechyběly ani dobře chlazené nápoje, které v teplém počasí přišly velmi vhod. K příjemnému
posezení a k zpestření programu přispěl i hudební doprovod, takže nechy- čertovský učeň
běl ani tanec. To vše přispělo k příjemnému posezení
všech zúčastněných.
Novou divadelní sezonu zahajujeme, jako již tradičně, loutkářskou
přehlídkou „Řezníčkova Libáň 2019“. Přehlídku zahájí 2. listopadu domácí soubor „Martínek“ s pohádkou Mámin mazánek. Pak bude pokračovat každou sobotu od 15.00 hodin do 7. prosince 2019. Na letošní
přehlídku jsme pozvali nový soubor, který na přehlídce ještě nehrál,
a pro oživení programu budeme pořádat soutěže pro děti, které se nám
v minulosti osvědčily.
Všechny věrné diváky srdečně zveme do našeho loutkového divadla
a těšíme se na jejich návštěvu.
krejčí

Hana Grossmanová, LD Martínek, z. s.
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Vážení občané, milí pravidelní čtenáři, Dětenický betlém vzniklý rukou Vincence „Čeňka“ Novotného (1845–1928), fotografa z Dětenic,
vstupuje do druhé „sezóny“ a za tu první bychom Vám chtěli opravdu
ze srdce poděkovat. Dosavadní návštěvnost, tj. od prvního dne otevření
expozice dne 1. prosince 2018, se pohybuje kolem 450 osob a takový zájem spoluobčanů nás velmi mile překvapil. Děkujeme, že se na tomto
úspěchu významně podílíte vy, občané Libáně a blízkých obcí. Významnou podporou byly v květnu a červnu skupinky rodáků – spolužáků.
A zavítali k nám i kolegové betlémáři samotní.
Nežijeme ve vzdušných zámcích, abychom očekávali zopakování
právě končící první sezóny, ale zároveň se lze i ptát, co brání tomu, aby
se zájem spoluobčanů zopakoval či dokonce zvýšil. Naší odpovědí je:
šestnáct nových figur, tekoucí voda ze studny a další drobná doplnění
celkové expozice. Budeme velmi rádi, když se Vaše cesta k nám stane
pravidelnou součástí adventních vycházek. Naplánujte si cestu k nám
spolu se svými blízkými nebo se zastavte jen tak „na skok“, až půjdete
nebo pojedete kolem.

Zahajujeme 30. listopadu 2019 a otevřeno budeme mít vždy v sobotu od
14 hod do 18 hod po celý advent. Termíny po Vánocích a kolem Nového
roku zveřejníme až v dalším čísle. Všechny termíny však budou vždy
k dispozici na našich webových stránkách nebo na stránkách městského
úřadu. Děkujeme!
Sledujte projekt i nadále prostřednictvím webových stránek
www.detenickybetlem.cz, nebo na facebooku Zachraňme Dětenický betlém. Prosba z naší strany: ten z Vás, kdo vlastní jakoukoliv historickou
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fotografii libáňského fotoateliéru Josefa Novotného nebo betléma samotného, nechť ji zapůjčí městu Libáň k vyhotovení kopie!

zapsal jménem spolku Dětenický Betlém, z. s.,
Jan Volák, prapravnuk Vincence Novotného, Dětenice č. p. 24

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Letní prázdniny jsou minulostí a nový školní rok začíná. V neděli
1. září se ještě děti koupaly v bazénu nebo na koupališti, protože bylo
nádherné počasí. To se s nimi takhle krásně rozloučily prázdniny.
V pondělí sice trochu pršelo, ale nikomu to nevadilo. Žáci zasedli do
školních lavic a my jsme je mohli slavnostně přivítat. Pedagogové a zaměstnanci školy připravili vše tak, abychom mohli úspěšně zahájit školní
rok 2019/2020. Přivítali jsme 25 prvňáčků v nádherně vyzdobené třídě,
kam je doprovodili jejich rodiče a prarodiče. Pan starosta Jaromír Přibyl
jim již tradičně přečetl pohádku. Děti mu slíbily, že při jejich slavnostním
pasování na čtenáře přečtou pohádku jemu. Věříme, že se jim bude ve
škole líbit a vše výborně zvládnou s pomocí paní učitelky Mgr. Ivety Malé. Průvodci jim po celý rok budou jejich velcí kamarádi z deváté třídy.
Náš pedagogický sbor prošel malými změnami. Svoji pedagogickou
činnost ukončila paní učitelka Dana Fialová, která na naší škole prožila
mnoho let. Velice jí děkujeme za její práci se žáky a kolegialitu
v pedagogickém sboru. Výuku anglického jazyka zajistí paní učitelka
Dagmar Dobešová. Novou posilou našeho pedagogického sboru jsou také paní Barbora Černá a Jana Klárová, které budou pracovat jako asistentky pedagoga v první a šesté třídě.
A co se dělo ve škole o prázdninách? Na konci srpna uspořádalo
Sdružení rodičů a přátel libáňské školy ve spolupráci se školou příměstský tábor. Jedná se o novinku, která se setkala s velkým ohlasem. Bližší
informace najdete v samostatném článku. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu tábora podíleli. Vedoucími
byly paní učitelky Ryklová a Jampílková a paní asistentka Ječná. Jim patří velké poděkování.
Teď bych se zaměřila na akce, které proběhly ve škole o prázdninách.
Byla provedena výmalba v některých třídách, školní kuchyni,
v keramické dílně, cvičné kuchyňce a na chodbách. Proběhla celková rekonstrukce školní kuchyňky. Byla opravena podlaha a položeno nové
linoleum, místnost je vybavena moderním kuchyňským nábytkem a novými elektrospotřebiči. Tato odborná učebna bude k dispozici všem žákům pod dohledem jejich pedagogů. Věřím, že kuchyňku budeme
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využívat i k zájmovým kroužkům nebo k realizaci projektů v oblasti
propagace zdravého životního stylu. Velké poděkování patří Městu Libáň, jmenovitě panu starostovi Přibylovi a paní místostarostce Sokolové,
za realizaci této rekonstrukce. Tuto zásadní změnu v kuchyňce jsme plánovali již sedm let.
Nesmím zapomenout na naši mateřskou školu. Proběhla výmalba
v druhém oddělení, všechny dveře na prvním patře jsou nově natřené
a děti mají na zahradě nové lavičky. Paní učitelky krásně školku vyzdobily a přivítaly děti po prázdninách.
Závěrem bych chtěla popřát všem dětem, žákům, učitelům, provozním zaměstnancům a rodičům úspěšný a pohodový školní rok
2019/2020.
Mgr. Ladislava Hazdrová, ředitelka školy

Letos se poprvé po mnoha letech opět uskutečnil příměstský tábor při
Základní škole a Mateřské škole Libáň pořádaný SRPLŠ.
Každý den jsme se všichni sešli na zahradě školy a po ranní rozcvičce
a rozhýbání těla i mysli jsme si užili připravený program.

V pondělí jsme kvůli špatnému počasí zůstali ve školní tělocvičně
a hráli různé hry. Odpoledne se ale počasí trochu umoudřilo a my se šli
projít po okolí. Cestou jsme si měli všímat různých detailů, např. jsme
počítali, kolik nákladních aut nás minulo a jiné záludnosti. Po návratu
jsme si formou kvízu vyzkoušeli náš postřeh.
V úterý jsme jeli na výlet na zámek Loučeň. Tam jsme soutěžili
v rámci Pohádkového léta, které v zámeckém parku probíhalo. Zároveň
Libáňské noviny č. 92

- 26 -

jsme navštívili několik bludišť a labyrintů. Po obědě jsme se vyřádili
v dětském lanovém parku.
I ve středu jsme vyrazili na výlet, tentokrát do Jičína. Tam jsme navštívili Centrum přírodních věd – hvězdárnu. Nejprve jsme si vyslechli
krátké povídání o vesmíru a pak jsme se šli podívat na dalekohled, který
na hvězdárně mají. Škoda jen, že bylo zataženo a my se tak nemohli podívat na sluníčko. Koukli jsme se menšími dalekohledy alespoň do krajiny.
Ve čtvrtek byly na programu výtvarné dílny a procházka po okolí. Vyráběli jsme
dřevěné skřítky. Ti jsou vystaveni ve škole, můžete se na ně
přijít podívat 😊. Odpoledne
jsme se šli projít do Starých
Hradů. Po cestě jsme zase hráli nejrůznější pohybové hry.
Kdo chtěl, mohl ze čtvrtka na pátek přespat ve škole. A že nás nebylo
málo! Nejprve jsme si ale opekli nad ohněm nějakou dobrotu. Před spaním jsme se pak podívali na pohádku, aby se nám lépe usínalo.
V pátek jsme celé dopoledne soutěžili o hodnotné ceny. Každý si vybral, co si přál a co se mu líbilo, a všichni byli spokojeni. Odpoledne jsme
se prošli na dětské hřiště, kde jsme soutěžili o něco malého na zub. Pak
jsme ještě zašli na zmrzlinu. Po návratu do školy jsme společně ukončili
tábor a rozdali si pár upomínkových předmětů.
Tábor se i přes počáteční nepřízeň počasí celkově velmi povedl. Už se
těšíme, že obnovíme tradici příměstských táborů v Libáni. Velmi děkuji
všem, kteří se na uskutečnění tábora podíleli. Především pak děkuji
svým kolegyním Lence Ječné a Martině Jampílkové.
Bc. Nikola Ryklová

Slavnostní
zahájení
letošního školního roku,
které se konalo 2. září
2019, bylo pro naše prvňáčky trochu náročnější,
a to hlavně ohledně počasí. Vstup do budovy
školy ztěžoval déšť, ale
to je vůbec neodradilo,
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ba naopak. Vstoupili do školy s velkým očekáváním a s úsměvem na
tváři.
Po vstupu do budovy se jich ujali kamarádi (žáci) z 9. A, kteří je doprovodili do 1. třídy. Jakmile se děti usadily do lavic, přivítali je pan starosta, paní místostarostka a paní ředitelka. Po krásných úvodních
slovech jim popřáli mnoho úspěchů a předali jim dárečky.
Poté následovalo „pomyslné cestování“ vláčkem do cirkusové školy,
kde děti postupně odhalovaly, co všechno je
čeká v 1. ročníku.
Během slavnostního ukončení z dětí zářila
radost, spokojenost a nadšení.
Ráda bych poděkovala žákům 9. ročníku
za společný doprovod do 1. třídy. Těším se
na jejich celoroční spolupráci s prvňáčky.
Našim prvňáčkům přeji úspěšné vykročení
do školního roku a jen samou radost z učení.
Mgr. Iveta Malá

„První pomoc je počáteční ošetření, či pomoc poskytnutá někomu,
kdo je poraněn nebo kdo náhle onemocní.“
Toto je jednoduchá definice, která nás bude provázet školním rokem
2019–2020. Modelovými situacemi, ale i praktickými činnostmi z oblasti
zdravovědy se budeme zabývat ve spolupráci s odborným instruktorem
ČČK Mgr. Michalem Císařem. Dotkneme se i dalších oblastí, které
umocňují pocit bezpečí a jistoty:
• bezpečnost doma, na cestách i ve škole,
• hygienické návyky, onemocnění, civilizační choroby, způsob
stravování, duševní zdraví,
• první pomoc – než dorazí záchranná
služba,
• návykové a psychotropní látky –
řekni drogám NE!,
• úraz, dopravní nehoda, zvládání
stresových situací,
• šikana,
kyberšikana,
porušení
zákonů – trest, trestní zodpovědnost.
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Od celoročního projektu si slibujeme „probuzení“ zájmu dětí
o jejich zdraví, uvědomění si bolesti druhých, soucitnost a přemýšlení o vlastní budoucnosti.
Další nedílnou součástí programu družiny zůstávají výtvarné a pracovní dílny, sportovní
vyžití, klidové a odpočinkové
činnosti. Celoroční plán je doplněn o oblíbené akce, soutěže
a besedy. Všem přejeme rok plný zdraví, optimismu a duševní rovnováhy.
Foto Mgr. M. Císař při návštěvě libáňské školy v rámci Dětského dne.
Alena Kocourková a Bc. Jitka Drbohlavová, Dis., vychovatelky ŠD

Děti, děti, pojďte sem, dokola se sesednem,
dokola se posadíme, vzájemně se pozdravíme,
přejeme všem hezký den a stále jen s úsměvem.
Dříve, než dítě do MŠ nastoupí, by rodiče měli obdržet dostatek informací o tom, jak mateřská škola funguje. Čas od příchodu dětí do svačiny bývá ve třídách vyhrazen spontánním hrám dětí. Ukončena je
úklidem hraček a společným ranním cvičením, po kterém následuje řízená činnost. Je dobré, aby se rodiče dozvěděli, jak to dnes funguje
s jídlem, odpočinkem, pobytem venku…
Děti do jídla nenutíme, ale motivujeme je,
aby alespoň ochutnaly, mají možnost ovlivnit
množství jídla, které dostanou na talíř. Dítě má
možnost ochutnat jídla, která nejsou v rodině
obvyklá, rozšířit si svůj jídelníček a vytvořit
základy zdravého životního stylu. Současně se
učí dovednostem při sebeobsluze, má možnost
pomáhat druhým dětem a učí se být ohleduplným. Při jídle na děti pozitivně působí vzor
učitelky i ostatních dětí.
Jak to vypadá, když dítě nespí? Po dopoledních aktivitách si děti potřebují odpočinout a nabrat nové síly. Tato potřeba je však individuální,
některé dítě vydrží po obědě i dvě hodiny spát, některé děti (především
starší) již potřebu spánku nemají. K regeneraci sil jim obvykle stačí půl
hodiny klidu (chvíle pro přemýšlení, zpracování informací, soustředění
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se na poslech pohádky). Pro tyto děti je čas odpočinku vhodným prostorem pro klidové činnosti, individuální práci, trénování grafomotoriky,
pro logopedickou péči. S odpočinkem úzce souvisí hygienické návyky
(např. čištění zubů, sebeobsluha na toaletě, mytí rukou), které si dítě
v MŠ upevňuje a postupně se v nich zdokonaluje.
Pobyt venku by měl dítěti
umožnit dostatek volného
pohybu na čerstvém vzduchu. Ideální je školní zahrada, kterou hojně využíváme
a která nabízí dětem velké
množství herních prvků. Při
vycházkách do okolí mateřské školy sledujeme proměny přírody v ročních obdobích, můžeme pozorovat
práci lidí, stroje, dopravu, učit se bezpečnému chování na cestách, poznávat své město.
Dobré zkušenosti máme s úvodní schůzkou, na které se vyptáváme
„nových“ rodičů na jejich negativní vzpomínky na mateřskou školu
a obavy vyvrátíme dříve, než se vytvoří komunikační bariéry.
Z komunikace mezi učitelkou a rodičem by mělo být vždy patrné, že učitelka má k dítěti pozitivní vztah a záleží jí na tom, aby se dítě v mateřské
škole dobře cítilo a bylo zde spokojené.
Učitelka v MŠ je pro dítě jedním z prvních dospělých, se kterými se
mimo okruh vlastní rodiny setkává. Její chování, komunikace, názory, to,
co se jí líbí, co má ráda, co odsuzuje, to všechno je pro dítě vzorem, který
mu umožňuje vytvářet si hodnotovou orientaci ve světě. Děti mají tendenci přijímat učitelku pozitivně, je pro ně důležitým člověkem, který
má významné místo v jejich životě.
Jak správně projevovat náklonost k dítěti? Důležitý je oční kontakt. S dítětem mluvíme tak,
abychom si vzájemně viděli do očí. Úsměvem
sdělujeme: „Ráda tě vidím… Je dobře, že jsi tady“. Soustředěná pozornost, čas dítěti naslouchat, povídat si s ním, být na chvíli jen pro ně
(což je při vysokých počtech ve třídách opravdu
těžké), toho využíváme především ráno při
scházení dětí nebo naopak při rozcházení, kdy
jsou počty dětí ve třídách nižší. Velmi důležitý je
též pro dítě dotyk, pohlazení, vzetí na ruku, poLibáňské noviny č. 92
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chování, když je mu smutno. Slovo stačí upřímné: „To je dobře, že jsi ve
školce, těšili jsme se na tebe, to se mi tu s vámi líbilo, to byl hezký den“.
Děti určitě potřebují hranice a jasná pravidla. Pro rodiče jsou důležité
především informace pozitivní, které jim sdělují, co jeho dítě dělá dobře,
co ho těší a baví. Radost z úspěchu spojuje jak rodiče, tak i učitelky. Učitelka by se měla v komunikaci s rodiči vyvarovat kritizování, vždy lepší
popsat konkrétní situaci. Popis situace je zdlouhavější, ale konkrétnější,
často je ukázkou řešení situace. Úkolem MŠ je doplňovat rodinnou výchovu dítěte a v úzké vazbě na ni zajišťovat jeho další předškolní vzdělávání.
za kolektiv MŠ Hana Vrabľová, vedoucí učitelka

Přestože již začal školní rok, ráda bych se ještě vrátila ke konci června,
k tajnému výletu. Pro děti navštěvující v průběhu roku nějaký zájmový
kroužek jsme pořádali tajný výlet. Letos byl tento výlet odtajněný, a to
z důvodu adopce zvířete ze ZOO Dvůr Králové nad Labem. Děti si samy
hlasováním vybraly geparda, kterého jim SRPLŠ adoptovalo na 1 rok.
K adopčnímu certifikátu nám ZOO věnovalo dvě volné vstupenky, a aby
tyto vstupenky byly věnovány spravedlivě, vymysleli jsme pro děti soutěž. Jednu vstupenku pak obdržel
žák ZŠ za složenou básničku o zvířeti a druhou
vstupenku jsme věnovali
výherci z MŠ za obrázek
zvířete. V ZOO jsme se
pak samozřejmě na „našeho“ geparda došli podívat a brzy budeme mít
i vlastní cedulku, že jsme geparda adoptovali.
Koncem prázdnin se pak pod záštitou SRPLŠ konal příměstský tábor. Více o táboru se určitě dočtete v článku ZŠ. Chtěla
bych ale poděkovat vedoucím tábora za jejich nadšení a vedení celého
týdne, který dle reakcí dětí byl velmi povedený.
Všechny aktuality a informace se můžete dočíst na stránkách školy
v sekci SRPLŠ. Již nyní vám mohu slíbit, že za SRPLŠ se budeme snažit,
abychom nejen dětem, ale i dospělým celý rok zpříjemnili různými akcemi. Zapište si tedy do svých kalendářů tato důležitá data, kdy se na
vás budeme těšit.
 Lampiónový průvod, sobota, 2. 11. od 16 hodin na velkém hřišti
 Adventní tvoření, úterý, 26. 11. od 16 hodin na MěÚ Libáň
 Rozsvícení vánočního stromku, pátek, 29. 11. od 17 hodin
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Ples školy, sobota, 7. 3. 2020 od 19 hodin v Kulturním domě Libáň
Maškarní pro děti, březen 2020
Dětský den, sobota, 13. 6. 2020
Tajný výlet, čtvrtek, 25. 6. 2020
Příměstský tábor, srpen 2020
Sraz rodáků a přátel Libáňska, 4.–5. 9. 2020
Lucie Kejzralová

MÍSTNÍ SPOLKY
Hasiči měli v létě opět napilno, neboť od začátku června do konce
srpna vyjížděli k třinácti událostem. Jednalo se o tři dopravní nehody,
dvakrát hořelo osobní auto a zemědělský stroj. Dále odklízeli spadlý
strom, hasili pětkrát pole a také jeli do Bystřice k silu, které se zřítilo.
Průběžně se uklízela zbrojnice, údržba zásahových vozů, výzbroje
a výstroje je samozřejmostí.
Hasiči se také hodně věnovali dětem,
které se připravují na práci ve sboru.
V srpnu pro ně pořádali výlet do Milovic
do Mirákula, kde si mladí hasiči užili
pěkný den i díky dotaci Města Libáň. Na
závěr tohoto výletu navštívili vodní svět,
kde se vykoupali.
Soutěžní družstva také nezahálela,
hlavně děti se zúčastnily soutěží v Holovousech, Vlčím Poli, Kozodírkách, na Brodku, Malšově Lhotě a v Lužanech. V Lužanech nám starší
děti udělaly velkou
radost,
neboť
skončily na třetím
místě a přivezly
pohár a medaile.
Na závěr chci
poděkovat všem za
vykonanou práci
a dobrou reprezentaci našeho sboru.
za SDH Libáň
Naďa Hakenová,
jednatelka
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10. srpna proběhl na
místním koupališti další
ročník populární Neckyjády. Soutěžících a fandících diváků bylo letos
výrazně méně. Svým dílem se na tom podepsalo
i počasí, protože celý
den propršelo. Přesto se
na startu objevilo několik plavidel, jejichž posádky to nevzdávají
a doufají, že počasí i nálada se na
„Sahaře“ vylepší.
Ten, kdo tedy
přišel
blázny
v sobotu podpořit,
si mohl prohlédnout tyto lodě:
Brodecká putika,
Maková panenka
a motýl Emanuel,
Flinstounovi, 2000
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a 2 noci, Bílé paní a Malické sestřičky.
Voda byla po předchozích horkých dnech pěkně
prohřátá, takže až na malou Terezku, které drkotaly zuby asi nervozitou, si
všichni společně na závěr
hupsli do vody. Alespoň si
částečně smyli šampus,
který pořadatel Ruda pro
každého připravil a všichni se s ním okamžitě vzájemně postříkali. Večer pak pokračoval hudební produkcí oblíbeného DJ
Vlkodlaka, který ctí pravidlo, že: „Starý desky, ty sou hezký.“ Kdo přišel,
ten si i pěkně zatančil.
Doufáme, že se příští rok opět sejdeme a budeme pokračovat v šíření
ptákovin a dobré nálady na Libáňsku.
Ivana Kosellková, foto Miloslav Ludský

V sobotu 20. července se konal 14. ročník soutěže v hasičském sportu
„Kozodírský výstřik“. Netradiční štafeta byla letos na téma „řemesla“.
Počasí bylo opět bez chyby a zasoutěžit si přijelo dvacet pět družstev.
Výsledky: muži
1. Psinice, 2. Staré Místo, 3. Třebnouševes
ženy
1. Brodek, 2. Zelenecká Lhota, 3. Prodašice
děti ml. 1. Libáň
děti st. 1. Libáň, 2. Brodek B, 3. Brodek A
Slovem i hudbou nás provázeli Michal Vlk a Ruda Janeba. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu soutěže.
Mirka Řezníčková

29. června se uskutečnil 9. ročník „Babetiády“. Na hřiště ve Psinicích
se sjelo třicet čtyři účastníků. Vyjížďka na trati Psinice, Libáň, Zliv, Ledkov a zpět na hřiště ve Psinicích byla odstartována ve 14 hodin. Okruh se
jel celkem pětkrát. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to v přesnosti
a v rychlosti. V kategorii přesnost zvítězil Tomáš Vaněk, druhá byla Michaela Klímová a třetí Pavel Dohalský. V kategorii rychlost se na prvním
místě umístil Milan Kloutvor, druhý byl Petr Skrbek a třetí Petr
Kloutvor. Letošní ročník měl pět smolařů, kterým se nepodařilo dorazit
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do cíle. Vyjížďky se zúčastnily i čtyři ženy. Všichni účastníci byli odměněni věcnými cenami a první tři v každé kategorii obdrželi krásné poháry.
20. července se soutěžní týmy mužů a žen vydaly na 14. ročník soutěže s názvem „Kozodírský výstřik“. V netradiční štafetě se ženám příliš
nedařilo a obsadily průběžné sedmé místo. Muži, kteří startovali až jako
poslední, třináctý tým, zabojovali a po proběhnutí cílem se vyhoupli do
čela průběžného pořadí. V požárních útocích předvedly ženy čtvrtý nejlepší útok, bohužel však v součtu časů z obou disciplín zůstaly na sedmém místě. Mužům se i v útocích dařilo lépe, posledním pokusem
v soutěži předvedli druhý nejrychlejší útok a v součtu časů ze štafety
a z útoku to ve výsledku znamenalo první místo.

Vzhledem k velké účasti v soutěži nás v průběhu požárních útoků
provázely komplikace. Dvě členky, které soutěží jak za ženy, tak za muže, musely odjet do práce a my jsme museli stále měnit soutěžní sestavy.
Nakonec jsme si museli půjčit soutěžící z jiných týmů. Tímto jim ještě
jednou děkujeme za pomoc.
24. srpna SDH Psinice, chalupáři ze Psinic a Město Libáň pořádali
16. ročník Loučení s prázdninami aneb „Vesmírné putování mezi planeLibáňské noviny č. 92
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tami“. Na programu bylo mobilní
planetárium a tvořivá dílna, kde si
děti mohly vyrobit papírovou raketu.
Po vesnici také jezdil tzv. „vesmírný
vláček“. Pro nejmenší kosmonauty
byly připraveny skákací hrady.
K tanci a poslechu zahrála bluegrassová kapela FLASTR. Mimo jiné si
děti mohly navlékat
korálky, skládat puzzle, poznávat bylinky a koření, také nechybělo malování na
obličej atd. Po skončení soutěží obdrželo
každé
registrované
dítě dárkový balíček.
Nakonec přijeli libáňští hasiči s cisternou a společně jsme vytvořili mýdlovou pěnu, ve které se děti pěkně vyřádily.
Chtěli bychom poděkovat Městu Libáň za finanční příspěvek a také
všem členům SDH Psinice, chalupářům a všem ostatním, kteří se na realizaci celé akce podíleli.
31. srpna se opět oba soutěžní týmy vydaly na hasičskou soutěž, tentokrát na tzv. BRKLÁNÍ do Brodku. Ve štafetě na téma „Nemocnice na
kraji Brodku“ se týmu žen dařilo a obsadily průběžné první místo. Tým
mužů se s nástrahami štafety popral také velmi dobře, když zaběhl třetí
nejrychlejší čas. V požárních útocích ženy předvedly třetí nejlepší čas, ale
vzhledem k velkému náskoku ze štafet jim to stačilo na celkové první
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místo. V kategorii mužů byly útoky velice vyrovnané a náš tým předvedl
až devátý nejrychlejší útok. V celkovém součtu časů z obou disciplín to
však znamenalo krásné třetí místo.
Zástupci našich týmů se také přihlásili do soutěží v hodu sudem
(muži) a válečkem (ženy). Jedna ze členek ženského týmu, po nepříliš
podařeném hodu válečkem, obdržela od pořadatelů plaketu „Smolař“.
V soutěži v hodu sudem se na pěkném druhém místě umístil Petr Sajdl.
Večer jsme v hojném počtu poseděli v hasičské zbrojnici a společně
s občany a s chalupáři jsme parádní úspěchy zapili.
Děkuji tedy všem členům soutěžních týmů za výborné výkony v celé
sezóně.
Nakonec bychom chtěli milovníky vánoční hudby pozvat na vystoupení „Kůsovic koledníků“, které se bude konat 15. prosince 2019 od
15 hodin v místním kostele sv. Jiří.
A pokud byste o nás chtěli vědět více informací a mít přehled o akcích, které pořádáme, případně o termínech soutěží, můžete nás sledovat
na Facebooku – SDH Psinice.
Petr Sajdl

Z HISTORIE
1759 – před 260 lety
Kantorům byly přiděleny ke dvěma sáhům dřeva ještě čtyři další, aby
žáci navštěvující školu více žádných polen dříví, budiž pro ohřívání neb sice pod
jakýmkoliv jiných fochem neb jménem do školy donášeti povinni byli.
1784 – před 235 lety
Byl vydán patent, aby hřbitovy byly přeneseny mimo město, kde není
vody. V Libáni byl zřízen nový hřbitov od kostela až v roce 1834 – tedy
před 185 lety při cestě ke Starým Hradům. Kronikář J. Kramář již v roce
1860 poznamenává, že hřbitov je pro Libáň malý a nalézá se také ještě ve
městě.
1809 – před 210 lety
Zemřel poslední libáňský „primas“, osmdesátiletý Václav Benedikt
Kozderka, který vedl s vrchností četné spory o městská práva. V tomto
roce byl název „primas“ zrušen a přední osoba v městské radě byla nazývána „purkmistrem“.
1854 – před 165 lety
Byla vypsána tzv. „národní půjčka“, která měla zachránit stabilitu měny.
Libáňští občané složili na opětovné vyzvání 8.810 zl. ve stříbře. Protože
však bylo nařízeno, že každý občan platící daně musí upsat alespoň
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sedminásobek roční daně, bylo městu nařízeno, aby upsalo ještě 3.220 zl.
jako „půjčku solidární“ za občany, kteří upsali málo nebo nic. Půjčka
však měnu nezachránila a ošidila hlavně malé podílníky.
1869 – před 150 lety
Bylo jednáno o vykácení lipové aleje ke Psinicím a o stavbě železnice
z Jičína do Bakova – provedeno bylo až v roce 1871.
1874 – před 145 lety
Obec dodala ředitelství telegrafů 180 sloupů a zaručila se za roční příjem
400 zl., aby ve městě mohl být zřízen telegraf.
1879 – před 140 lety
V tomto roce byl předsedou rolnického cukrovaru v Libáni krupař Fr.
Vacek a jeho zástupcem Fr. Španihel. Základní jmění cukrovaru činilo
1482 akcií po 100 zl.
1894 – před 125 lety
Po třech letech jednání dalo Okresní hejtmanství zásadní souhlas ke zřízení „Obecní spořitelny“ v Libáni.
1899 – před 120 lety
Starou školní budovu na náměstí (dnes cukrárna Karolínka) koupila
obec za 12.936,5 zl. a byla zde zřízena spořitelna.
1909 – před 110 lety
Městská rada dala podnět ke zřízení „měšťanské školy dívčí“ a Sokol
v tomto roce založil ženský odbor pod názvem „Komenský“.
1919 – před 100 lety
Bylo zahájeno jednání o zavedení kyvadlového spojení po cukrovarské
vlečce ze Psinic do Libáně. Jednání trvalo tři roky, a ač žádost města
podporoval i poslanec Boh. Bradáč, nebylo spojení uskutečněno.
1929 – před 90 lety
4. září zažádal Sbor dobrovolných hasičů o vybudování koupaliště mezi
pozemky obecními a pozemky Josefa Kolbaby. Radnice toto akceptovala
a vyzvala SDH, aby předložil projekt.
1934 – před 85 lety
Ke stému výročí narození libáňského rodáka Dr. Josefa Emlera vydala
Rada Hlavního města Prahy jeho „Památník“. Redaktorem byl univerzitní profesor PhDr. Václav Vojtíšek.
1939 – před 80 lety
V tomto roce bylo vybudováno oplocení koupaliště.
1949 – před 70 lety
2. října odevzdala Československá církev husitská veřejnosti opravenou
budovu Husova sboru. 10. října bylo firmě Stavprojekt Trutnov zadáno
vypracování projektu na přestavbu „Radnice“ (restaurace) a obytného
domu s osmi bytovými jednotkami na Ženichově.
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1954 – před 65 lety
Firmou Benetka byla vydlážděna ulice Rudé armády (Jičínská) a po dobu
prací byl provoz pouze ulicí Míru. V domě č. p. 17 bylo zřízeno zdravotní středisko a byla opravena věž kostela sv. Ducha.
1959 – před 60 lety
V březnu byly vykoupeny pozemky na stavbu obilného sila a ještě
v tomto roce bylo započato s jeho výstavbou.
1964 – před 55 lety
V prvním poschodí mateřské školy byl zahájen provoz dětských jeslí.
Vedoucí byla paní Kryšpínová. Úspěšně byl zahájen provoz moštárny
a výnos v tomto roce činil 9.852 Kč. Ve Psinicích byla zrušena základní
škola.
1984 – před 35 lety
Vzhledem k plánované přestavbě zdravotního střediska byla zahájena
výstavba zubní ambulance v domě č. p. 8 na náměstí. Dokončena byla
v roce 1985.
1989 – před 30 lety
14. října bylo slavnostně otevřeno zdravotní středisko. Práce řídil pan
Špína a trvaly od roku 1985. 6. prosince bylo v Libáni založeno „Občanské fórum“.
1994 – před 25 lety
Restaurátorské práce na sochách K. H. Borovského v parku u školy a sochy Jana Nepomuckého ve Psinicích provedl akademický sochař Jaroslav Kerel z Hořic (v celkovém nákladu 76 000 Kč). V kině proběhlo 25
představení pro 954 diváky (ubývají). Byla zrušena pobočka AB banky uzavřena v červenci, definitivně skončila k 31. prosinci 1994.
1999 – před 20 lety
28. 5. byl slavnostně otevřen tzv. Společensko-obchodní dům – č. p. 63
(11 bytů, lékárna, spořitelna, pošta a 2 obchody). Od 1. 11. byl pro veřejnost zřízen internet.
2004 – před 15 lety
Hudební festival Foerstrovy dny dostal do názvu Libáňský hudební máj.
Uvítal hudební hvězdy, jako jsou pěvec Ivan Kusnier, Kubelíkovo trio či
Spirituál kvintet.
2009 – před 10 lety
V září byla uvedena do provozu čistírna odpadních vod, vybudovaná
v rámci projektu Cidlina.
2014 – před 5 lety
Se zpožděním byla dokončena kanalizace Libáně. Celkové náklady s dotacemi činily 26.148.278 eur (= 784.448.340 Kč).
z archivu Josefa Stránského a z kronik Libáně sestavila Mgr. Jitka Šedivá
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SPORT
Léto máme za sebou, děti opět usedly do školních lavic a nám fotbalistům začala nová sezóna.
Mužstvo dospělých se opět představí v okresním přeboru Jičínska,
tým se doplnil o několik hráčů, kteří obnovili svou kariéru. Před sezonou
jsme sehráli dvě přátelská utkání se soupeři z mladoboleslavského okresu, oba vítězně. Start do nového ročníku mistrovských soutěží již tak
úspěšný nebyl, úvodní tři utkání skončily prohrami. Doufejme, že se
z těchto výsledků všichni poučili a v dalších zápasech již budeme úspěšnější.
V soutěžích mládeže nastalo několik změn. Jednak byla o rok prodloužena kategorie starších žáků pro hráče ročníku 2004, náš vítězný
tým okresního přeboru z minulé sezony tak tedy zůstal nadále pohromadě a nově byla založena kategorie mladších žáků.
Další soutěže jsou vypsány pro starší přípravku, mladší přípravku
a fotbalovou školičku. Náš klub budou v soutěžích reprezentovat starší
žáci, mladší žáci a starší přípravka. Ještě se zmíním, že 18. září odjíždíme
se žákovskými týmy na tradiční soustředění do oblíbeného Prkenného
Dolu; podrobnosti z tohoto soustředění budou v dalším čísle Libáňských
novin.
Během letní přestávky jsme také uspořádali turnaj mužů v malé kopané, který sklidil velký úspěch. Dále 24. srpna proběhl již třináctý ročník Memoriálu Radka Kyziváta v turnaji přípravek, který absolvovalo
šest týmů, mezi nimiž nechyběly ani dívky AC Sparta Praha.
V minulém čísle jsem zmiňoval, že se chystáme postavit nové střídačky. Nyní již mohu konstatovat, že se vše povedlo a během letních prázdnin jsem vše zvládli. Demontáž starých střídaček, výkopové práce, nový
chodník, svařování a montáž konstrukce přístřešku a montáž střešní krytiny nám
dala
celkem
zabrat.
Neobešlo
se to bez
menších
komplikací, napříLibáňské noviny č. 92
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klad poškození hadice zavlažovacího systému při výkopových pracích. Tímto bych rád
poděkoval všem, kteří se na
tom podíleli a obětovali svůj
volný čas, kterého je v dnešní
době čím dál méně.
Na závěr tradičně poděkuji
všem našim příznivcům a zástupcům Města Libáň a všem čtenářům a spoluobčanům přeji krásné
„babí léto“.
za TJ Sokol Libáň Jan Smetana

...nejen na věrné cvičenky, ale i na nové fanynky
pohybu!
Srdečně zvu na další cvičební „školní“ rok.
Hodina složená z jednoduchých pohybových celků pro potěchu těla i mysli probíhá vždy v úterý
od 9 hodin v tělocvičně základní školy, vstup zahradou. Doporučuji pohodlné a vzdušné oblečení,
pevnou sportovní obuv (ne černá podrážka),
popř. pití. Podložky a náčiní pro cvičení k dispozici. Cena 400 Kč na pololetí. A samozřejmě nezapomeňte sportovní náladu a úsměv!
Na setkání se těší
Alena Kocourková
Inzerce
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www.sberne-dvory.cz
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