VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
vzhledem k tomu, že uplynula poměrně krátká doba od schválení
rozpočtu pro rok 2013 zastupitelstvem města, chtěl bych se k tomuto finančním plánu v úvodu svého povídání vrátit. Rozpočet byl schválen
jako vyrovnaný a obsahuje několik podstatných záležitostí, které po jejich naplnění budou znamenat další posun v plnění priorit, které jsme si
na počátku volebního období předsevzali.
Schválena byla částka 4,1 mil. Kč na opravy místních komunikací, více
než 1 mil. Kč na pokrytí vlastních zdrojů při stavbě autobusového stanoviště, 1,4 mil. Kč na generální opravu střechy nové budovy ZŠ a výměnu
radiátorových ventilů a vybudování nového školního rozhlasu tamtéž.
Dále byly uspokojeny a v tuto chvíli již uhrazeny všechny požadavky na
příspěvky jednotlivým spolkům a ostatním organizacím, působícím na
území našeho města. Na dobré cestě je dle poslední informace i záměr
dokončení kanalizace včetně opravy chodníků a povrchů komunikací
v ulici Tyršova a Dukelská. Naplnění těchto cílů však znamená přísné
dodržování rozpočtové kázně a šetření všude tam, kde je to možné. Pokud se nestane něco mimořádného, například havárie v některém
z objektů ve vlastnictví města, měly by být všechny výše uvedené cíle
naplněny. Začínám se však obávat některých zastupitelů, kteří mají
zřejmě pocit, že schválený rozpočet je pouze orientační a natolik silný, že
snese další neplánované výdaje, které se z jakýchkoli důvodů nevešly do
rozpočtu města v letech 1997–2006. Osobně nepochybuji o potřebnosti
některých těchto stavebních úprav, ale současně ctím usnesení zastupitelů, kteří jasně stanovili cíle a úkoly do konce tohoto volebního období.
V žádném případě nebudu podporovat změny a úpravy rozpočtu, které
by jakkoli narušily jeho stabilitu a vyváženost. Vyzývám všechny členy
zastupitelstva města ke stejnému postoji. Žádám současně všechny,
nechť tyto své mimořádné cíle směřují do následujícího volebního období, kdy budou moci znovu sami o všem rozhodovat a sestavovat nové
priority ve vztahu k rozvoji našeho města a budou plně odpovídat za
hospodaření s veřejnými finančními prostředky. Možná, že v této době
budou vidět skutečné potřeby občanů z jiného úhlu. Upozorňuji, že diskuze o výdeji finančních prostředků na opravu koupaliště, nebo na
kompletní opravu zdi kostela ve Zlivi, může být pouze na úkor realizace
komunikací v obcích, oprav v základní škole, nebo zrušení výměny oken
v kulturním domě. Nepředpokládám, že tato cesta je ta správná a současně předpokládám, že by tento krok vyvolal vlnu odporu nejenom občanů, bydlících v našich obcích.
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Přesto, že se nepodařilo několik drobných dílčích předsevzetí naplnit
(neuspěli jsme se žádostí o dotaci na restaurování sochy mistra Jana
Husa a na výsadbu zeleně v prostoru náměstí), jsem přesvědčen, že i tyto
drobnější akce jsme schopni za předpokladu striktního dodržování finančního plánu zrealizovat. Rozhodně se budeme snažit o co nejlepší
výsledek a především nezanechat budoucím zastupitelům žádné dluhy,
se kterými by se pak museli následně potýkat.
Vážení spoluobčané, jelikož se jedná o první vydání našich novin
v tomto roce, chtěl bych Vám všem popřát mnoho zdraví a osobních
úspěchů. Našim spolkům přeji úspěšnou sezonu a nám všem hodně kulturních a sportovních zážitků tak, jak jsme na to již po dlouhá léta zvyklí.
Osobně si myslím, že právě tyto věci jsou někdy to jediné, co nám v této
ekonomicky a zejména politicky pokleslé době, dokáže život zpříjemnit
a zlepšit pohled na dění a věci kolem sebe.
Petr Soukup, starosta města
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
- schválení rozpočtových opatření č. 9/2012, 10/2012 a plnění rozpočtu roku 2012 na straně příjmů a výdajů
- vydání Změny III. Libáň Územního plánu sídelního útvaru Libáň
a Staré Hrady
- schválení smlouvy o kontokorentním úvěru až do výše
2.000.000 Kč se splatností do 31. 1. 2014
- schválení rozpočtového provizoria na rok 2013
- schválení rozpočtového výhledu na roky 2014 a 2015
- schválení členského příspěvku do DSO Mariánská zahrada ve výši
15 Kč/občan
- seznámení se s revizí knihovního fondu v roce 2012 v Městské
knihovně v Libáni
- schválení převzetí sponzorského daru pro ZŠ a MŠ Libáň od Ing.
Zdeňka Švorce ze Starých Hradů ve výši 15.000 Kč na zakoupení
interaktivní tabule
- schválení uzavření mandátní smlouvy ve věci zajištění prací, výkonů a služeb spojených s realizací a uvedením do provozu investiční akce „Autobusové nádraží – Libáň“
- schválení uzavření mandátní smlouvy ve
věci výkonu koordinátora BOZP při realizaci investiční akce „Autobusové nádraží
– Libáň“
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- schválení uzavření smlouvy o dílo na provádění autorského dozoru při realizaci investiční akce „Autobusové nádraží – Libáň“
- schválení rozpočtu města Libáň na rok 2013 včetně poskytnutí finančních příspěvků jednotlivým organizacím působícím na území
města Libáň – viz tabulky na str. 4, 5, 6
- schválení vstupu města Libáň jako řádného člena do OS Otevřené
zahrady Jičínska
- schválení prodejů obecních pozemků na území města Libáň
- schválení podání žádostí
o dotace
prostřednictvím
MAS Otevřené zahrady Jičínska na projekty: „Restaurování pomníku mistra Jana
Husa“ a „Obnova zeleně na
náměstí v Libáni“
- schválení uzavření mandátní smlouvy ve věci řízení
projektu „Autobusové nádraží – Libáň“ a jeho závěrečného vyhodnocení
- schválení uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace na projekt „Autobusové nádraží – Libáň“
- jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro veřejnou zakázku na projekt „Autobusové nádraží – Libáň“
- schválení pronájmů nebytových prostor v obecních domech
- schválení uzavření smlouvy o nájmu a provozování vodovodu pro
veřejnou potřebu Libáň – Kozodírky s VOS, a. s., Jičín
- schválení uzavření nájemní smlouvy na umístění kontejneru na
sběr nepotřebného textilu na náměstí v Libáni
- jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na
zhotovitele akce: „Oprava místních komunikací Libáň a Kozodírky“
- projednávání žádostí o pokácení stromů na obecních pozemcích
- dále byly projednávány různé podněty občanů, žádosti o finanční
příspěvky, o samotěžbu dřeva, o pronájmy obecních bytů, o pronájmy hrobových míst na hřbitovech v Libáni, Psinicích a Zlivi atd.
Vladimíra Klárová
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ŽÁDÁME O DOTACE…
Chtěla bych Vás seznámit s podanými žádostmi o dotace pro zlepšení
prostředí celého území našeho města.
Koncem minulého roku byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova KHK na úhradu úroků z úvěrů na vybudování technické
infrastruktury na území města Libáň ve výši 97.000 Kč, což je 50 % celkových nákladů.
Dále jsme požádali začátkem tohoto roku Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím MAS Otevřené zahrady Jičínska o dotaci na
restaurování pomníku mistra Jana Husa na náměstí v Libáni ve výši
121.590 Kč a na obnovu zeleně na náměstí v Libáni ve výši 290.700 Kč,
přičemž již dnes je známo, že tyto naše dva projekty nebyly podpořeny.
Městská knihovna podala žádost o dotaci v programu Knihovna
21. století na Ministerstvo kultury ČR na projekt „Poznáváme spisovatele“. Jedná se o osobní setkávání se spisovateli, seznámení se s jejich tvorbou i osobností. Požadovaná výše dotace je 6.000 Kč a celkové náklady
projektu 12.480 Kč.
Na Ministerstvo zemědělství ČR je podána žádost o dotaci na akci
„Libáň – dokončení kanalizace“ v rámci programu „Výstavba a obnova
infrastruktury vodovodů a kanalizací“, v současné době není známo, zda
budou v letošním roce z to–
hoto programu dotace poskytovány.
Na Ministerstvu pro místní
rozvoj ČR se ucházíme o dotaci na výstavbu dětských
hřišť v lokalitách u kostela
v ulici Jiráskově a v prostoru
areálu koupaliště. Celkové
náklady jsou spočítány na
504.924 Kč a z toho požadovaná dotace ve výši 353.446
Kč, což je 70 % celkových nákladů.
Velmi nás těší, že nám byla
v minulém roce přidělena dotace na výstavbu autobusového nádraží z peněz Evropské
unie z Regionálního operačnípůdorys budoucího autobusového nádraží
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ho programu NUTS II Severovýchod ve výši 5.628.694,15 Kč, což je 85 %
celkových způsobilých výdajů. V současné době probíhá výběrové řízení
na zhotovitele stavby, která bude probíhat od června do září letošního
roku.
A nelze opomenout ani dotaci, kterou získalo OS Loutkové Divadlo
Martínek od Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím MAS Otevřené zahrady Jičínska na nákup nových loutek, obnovu
ošacení stávajících loutek, na pořízení ozvučovací a osvětlovací techniky,
na zvýšené hlediště a lavice do hlediště a další potřebné vybavení a to
ve výši 135.000 Kč, přičemž samo divadlo musí ještě ze svého přidat
15.000 Kč.
V tomto trendu se budeme snažit pokračovat i v příštích letech a doufáme, že v programovém období 2014–2020, na které je nám slibována
další možnost získání dotačních peněz z Evropské unie, budeme se svými žádostmi co nejúspěšnější.
Vladimíra Klárová
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SITUACE VE VODOHOSPODÁŘSKÉ A OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A. S. JIČÍN
Jako místopředseda představenstva společnosti jsem se rozhodl Vás
informovat o politických bojích, které již několik měsíců narušují chod
této společnosti a v žádném případě neprospívají jejímu rozvoji. Na
stránkách jičínských plátků se můžete každou chvíli dočíst o trestních
oznámeních a žalobách, které iniciuje akcionář Staré Hrady, část jičínských radních a v poslední době i část radních hořických. Celá problematika je dnes již velmi rozsáhlá a spočívá zejména v iniciativě žalovat zhotovitele stavby „Čistá Cidlina“ za pozdní dokončení stavby. Nemohu
v tuto chvíli hovořit o problematice výběrového řízení na tohoto zhotovitele, jelikož jsem v té době členem představenstva nebyl, avšak jsem si
zcela jist, že aktivita jičínských má jednoznačně politické pozadí a případný úspěch jejich snažení, které mimochodem nestojí na pevných základech a já ho vnímám v rovině propagandistické, může mít za následek tvrdý dopad nejen na akcionáře společnosti, ale zejména na všechny
občany, kteří produkt společnosti, tedy vodu, odebírají. Z mocenských
důvodů se tato skupina snaží rozpoutat sérii soudních procesů, které
budou stát ve finále více jak desítku milionů korun a tyto náklady budou
pak pochopitelně zahrnuty do cen vodného a stočného. Z odhadů je patrné, že by se cena mohla vyšplhat vysoko nad sto korun za jeden kubický metr. Smutné je, že tito lidé rozhodují na základě kusých informací
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a nekompletních dokumentů a do sdělovacích prostředků pouštějí informace, které mají s realitou jen velmi málo společného.
Z mého pohledu byla akce „Čistá Cidlina“, jejíž součástí byla i čistírna

odpadních vod v Libáni, dokončena bez vad a nedodělků v řádném termínu, je řádně provozována Vodohospodářskou společností Jičín a proto
nemůže být řeč o tom, že společnosti vznikla jakákoli škoda. Většina členů představenstva společnosti a dozorčí rada je obdobného názoru, nové
vedení společnosti pracuje odpovědně a již dnes je vidět diametrální
rozdíl ve výsledcích oproti vedení bývalému. Jako místopředseda představenstva se nepodepíši pod nic, co by znamenalo poškození dobrého
jména společnosti a jakýmkoli způsobem znamenalo finanční zátěž pro
společnost, nebo běžné občany našeho regionu.
Petr Soukup
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potřebuje Libáň sociální byty?
Možná jste mnozí zaznamenali, že městem v poslední době hýbe aktivita pana Stanislava Pence vystavět na území našeho města sociální byty.
Domnívám se, že kolem tohoto záměru panuje mezi občany mnoho nejasností, a proto jsem se rozhodl v tomto článku některé, v tuto chvíli dostupné informace představit. Pan Penc se stal vlastníkem nemovitosti
č. p. 259 v ulici Českých bratří. Město Libáň je vlastníkem pozemků
p. č. st. 298 a pozemků p. č. 219/3, 1486/1, 1486/4, a 219/1, které se nacházejí pod a kolem nemovitosti. Majitel požaduje vyslovení souhlasu se
změnou tohoto rodinného domu na dům bytový a současně souhlasu ke
stavebním úpravám objektu na čtyři bytové jednotky pro sociálně slabé
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a znevýhodněné občany. Financování stavby by bylo kryto z dotačních
peněz, a to ve výši 600 tis. Kč na jednu bytovou jednotku. Provozování
tohoto objektu by mohlo probíhat v následujícím režimu:
1. Financuje, staví a provozuje majitel objektu.
2. Financuje, staví majitel objektu a provozuje například nějaká nevládní
organizace.
3. Financuje, staví majitel objektu a provozuje město Libáň.
Toto jsou v tuto chvíli všechny dostupné informace, které je možno

čtenářům nabídnout. Při zrodu tohoto záměru se pan Penc, tak jak tomu
u něho obvykle bývá zvykem, omezil pouze na písemné žádosti a náležitou medializaci bez toho, aby osobně záměr představil a vysvětlil. Rada
města a následně i zastupitelstvo žádost pana Pence zamítla
z následujících důvodů:
- Z hlediska platného územního plánu je možno v dané lokalitě realizovat pouze rodinný dům a to maximálně o třech bytových jednotkách (dotace může být poskytnuta investorovi pouze za předpokladu,
že dojde k výstavbě čtyř bytových jednotek a bude garantována udržitelnost projektu po dobu nejméně dvaceti let).
- Rada ani zastupitelstvo města nemělo v dané době dostatek informací
o projektu.

Libáňské noviny č. 66

- 10 –

- Záporné stanovisko bylo vydáno na základě výlučného práva vlastníka výše v textu uvedených pozemků.
- Město Libáň je obcí tzv. „jedničkovou“, která nemá vlastní sociální
odbor, a ani není povinna poskytovat sociální služby tohoto typu.
Přesto je vydáno každoročně z městského rozpočtu více než čtvrt milionu korun na poskytování pečovatelské služby.
- Zastupitelstvo města vzalo v úvahu rizika, která mohou plynout
z realizace sociálních bytů na území našeho města, a současně se vyjádřilo, že pokud to bude nutné, bude k případnému souhlasu požadován názor občanů trvale bydlících v našem městě.
Na základě výše uvedených důvodů pro vydání nesouhlasného stanoviska s investičním záměrem pana Pence bylo toto vláčeno ve sdělovacích prostředcích a jednání starosty města označeno za diskriminační
a rasistické. Můžete sami posoudit, nakolik bylo moje jednání rasistické
a nakolik bylo naopak vstřícné vůči občanům našeho města. Pan Penc se
ve svém prvním dopise zmiňuje o sociální potřebnosti a zejména o sociální znevýhodněnosti budoucích nájemníků tohoto domu. Jako občan
této země se snažím poctivě pracovat a platit daně. Zmiňovaná skupina
většinou nikdy nepracovala, a přesto požívá nezanedbatelných sociálních výhod. Z tohoto pohledu si myslím, že o sociálním znevýhodnění
nemůže být řeč. Na dotaz, jakým způsobem budou nájemníci platit nájemné, mi bylo sděleno, že toto nájemné bude hrazeno ze sociálních dávek. Nabízí se tedy zákonitě otázka, odkud jsou peníze na tyto sociální
dávky?
Přes všechny tyto skutečnosti vnímám záměr investorů a potažmo
i státu stavět tyto bytové domy jako ušlechtilý, který má vedle všeho
ostatního mnoho pozitivních dopadů na naši společnost. Nicméně viděl
bych realizaci těchto projektů ve větších městech, které jsou na to legislativně vybaveny, mají služebny městské nebo státní policie a jejichž rozpočty skýtají zcela odlišné možnosti než rozpočty malých obcí.
Petr Soukup
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIBÁŇSKÉ VELIKONOCE
Slavností Velikonoc vrcholí tajemství církevního roku. Křesťané se na
celém světě radují z Ježíšova zmrtvýchvstání. Bohoslužby tohoto dne
jsou ve všech křesťanských kostelech slavnostní. Jásavé aleluja zní
v každém křesťanském společenství. K pravdě Kristova vzkříšení jsme
ve svatém Třídenní doputovali přes vrchol Kalvárie. Liturgie nás tak vyLibáňské noviny č. 66
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chovává, abychom přijímali ukřižovaného Krista
ve
světle
jeho
vzkříšení
a Ježíšovo
zmrtvýchvstání zase pohledem kříže. Jedno patří
k druhému. I když radost Velikonoc mnohonásobně převažuje tajemství Velkého pátku, bez
pašijových událostí bychom tyto svátky neslavili.
Námitky proti velikonočnímu poselství, že ho
totiž nemůžeme pochopit svým rozumem, se
ozývaly v každé době. V té naší, postmoderní, se
lidský rozum brání kromě pseudovědeckých argumentů ještě lhostejností ke všemu náboženskému a neméně i zvoláním apoštola Tomáše „dokud neuvidím, neuvěřím“. Církev na tyto námitky neměla a nemá jinou
odpověď než tu, že křesťanská víra může přece jen pojmout větší skutečnosti, než jsou možnosti našeho rozumu. Přijetí takové pravdy nás
neponižuje. Vnáší do rozumu i srdce nové světlo, které v plnosti ozářilo
prázdný Kristův hrob i Ježíšovo oslavené Tělo. Tuto zkušenost s velikonoční vírou v Zmrtvýchvstalého prožil v dějinách křesťanstva od apoštolů až k věřícím dneška bezpočetný zástup lidí. Byli to mladí i staří, dospělí i děti, prostí i vzdělaní. Ve světle velikonoční víry nalezli v Kristu
smysl svého života i ti, kteří dlouho odmítali přijmout poselství evangelia.
V evangeliu dnešní slavnosti potkáváme první svědky zmrtvýchvstání. Petr vstupuje do prázdného hrobu a stává se korunním svědkem
a mluvčím povelikonočního společenství věřících. Apoštol Jan vstupuje
do prázdného hrobu a „uviděl a uvěřil“. Děje se tak první velikonoční
zázrak: lidé docházejí k víře v živého Krista skrze pravdu jeho vzkříšení.
Velikonoce nás uvádějí do pravdy života. Ta je darem Boží moudrosti
a Boží moci. Nežijeme jen z toho, co je dílem našeho snažení, co si sami
vytvoříme a vymyslíme.
Člověk je Božím darem a z Božího daru žije. I když jsme dnes sevřeni
různými omezeními, jsme stvořeni pro tajemství života v jeho plnosti.
Tak to prožívala Marie Magdalská u prázdného hrobu. Tak to prožíval
svatý Petr i svatý Jan, když se zahleděli na místa, kam položili Ježíše,
a kde zůstala jen bílá rouška.
Velikonoce jsou svátky života. Života Božího i našeho. Života plného
a věčného. Jsou to svátky jara, věčného jara, které nikdy neskončí. Petr,
Jan a Magdaléna, každý přichází k prázdnému hrobu s jinými pocity.
Ale všichni tři se přibližují k tajemství tohoto místa s touhou i vědomím,
že to, co s Ježíšem prožili, byl jen začátek. Začátek něčeho nového, toho,
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co Bůh připravil pro každého z nás. Ano, událost zmrtvýchvstání Krista
je začátek nových událostí, které mají v sobě už v samotném počátku plp
nost života. Radujme se z toho.
Krásu svátků Velikonoc
můžeme zachytit
zach
jen tenkrát, když je prožijeme
jeme se
vším, co k nim náleží. A k nim nepatří jen
pomlázka, vajíčko a chvíle pěkného pop
sezení v jarní
atmosféře. S Velikonocemi
je
bytostně
spojeno všechno, co jsme
slavili na Zelený čtvrtek, Velký pátek a ve
velikonoční
konoční vigilii.
vig
Nechtějme být lidmi, kteří propr
žívají svůj život jen
ve světle událostí vytvářených lidskou zkušeností a lidskými tradicemi.
Přejme si být těmi, kdo vděčně a rádi přijímají tajemství života ve světle
křesťanské víry, vrcholíící v daru zmrtvýchvstalého
lého Krista.
Ať zmrtvýchvstalý Kristus přinese všem Libaňákům
ibaňákům pokoj a radost.
K tomu Vám žehná
p. AugustínŠtěvica

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH
VELIKONOCÍCH
28. března 2013
29. března 2013
30. března 2013

Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota

kostel sv. Ducha od 18 hodin
kostel sv. Ducha od 18 hodin
kostel sv. Ducha od 18 hodin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STÍNY OD POLICIE OD 1. 12. 2012 DO 28. 2. 2013
2. 12. 2012 – bylo přijato oznámení, že v Libáni v ul. Na Sídlišti došlo
k poškození skleněné výplně vstupních dveří do bytového domu. PoP
škozením dveří vznikla škoda 2.000 Kč.
17. 12. 2012 – bylo přijato oznámení, že v herně JABAS v Libáni došlo
k odcizení mobilního telefonu Samsung Galaxy S2. Odcizením mobilního
telefonu vznikla škoda ve výši 7.000 Kč.
4. 1. 2013 – bylo přijato oznámení, že v Libáni v ul. Pod Vinicí došlo
ke krádeži vozidla Škoda Octavia bílé barvy. Odcizením vozidla vznikla
škoda ve výši 499.000 Kč.
Kč. Toto vozidlo bylo následně nalezeno na lesní
cestě u obce Lično, kdy mělo poškozenou vložku u dveří řidiče, vytrževytrž
nou spínací skříňku.
ku. Poškozením vozidla vznikla škoda 40.000 Kč. VoziVoz
dlo bylo předáno majiteli.
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10. 1. 2013 – bylo přijato oznámení, že došlo k vloupání do kiosku na fotbalovém hřišti v Libáni, kdy neznámý pachatel odstranil visací zámek na
mříži okna kiosku, dále odstranil dřevěnou desku před oknem a následně vytlačil dvě tabulky plexiskla okna. Následným otvorem se dostal
dovnitř, kde odcizil různé kuchařské náčiní, několik svazků klíčů, nádobí, rádio, narážeč na pivní sud, spacák a jiné drobnosti. Dále bylo odcizeno 10 ks dřevěných skládacích židlí. Celková škoda činila 5.800 Kč. Pachatele tohoto skutku se podařilo zjistit, kdy se jedná o místní občany.
16. 1. 2013 – bylo přijato oznámení, že došlo k vloupání do prodejny potravin na náměstí Svobody v Libáni. Bylo zjištěno, že neznámý pachatel
nezjištěným způsobem rozbil skleněnou výplň vedlejších vchodových
dveří, kterými vnikl do chodby a následně neuzamčenými dveřmi do
samotné prodejny, ze které odcizil cigarety různých značek, tvrdý alkohol a pokladnu zn. Casio s finanční hotovostí ve výši 2.000 Kč. Celková
škoda činila 27.391 Kč. Pachatele tohoto skutku se podařilo zjistit.
1. 2. 2013 – bylo přijato oznámení, že došlo k vloupání do neobydleného
domu č. p. 234 v Libáni v ul. Jičínská. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že pachatel po vniknutí na neoplocený pozemek rozbil skleněnou
výplň zadních dveří do objektu, kde z objektu odcizil sekeru a stavební
rádio. Byla způsobena škoda ve výši 7.600 Kč.
4. 2. 2013 – bylo přijato oznámení, že v Libáni v ul. Jičínská došlo k poškození čelního skla u vozidla Škoda Felicia, které bylo zaparkované na
parkovišti za pobočkou České pošty v Libáni. Poškozením čelního skla
vznikla škoda 1.500 Kč.
26. 2. 2013 – bylo přijato oznámení, že v Libáni v ul. Jičínská došlo k odcizení platební karty, kdy pachatel následně z této platební karty vyčerpal nákupem přes internet finanční hotovost ve výši 12.029 Kč. Pachatelem tohoto skutku je místní občan.
Dále bylo řešeno několik přestupků proti občanskému soužití, kdy tyto
přestupky jsou oznamovány na Městský úřad v Libáni k projednání.
Žádám občany, aby v případě jakéhokoliv poznatku k trestné činnosti
věc oznámili na OOP Kopidlno tel. č. 974 533 711 nebo na linku 158.
pprap. Jaroslav Zikmund, Policie ČR OO Kopidlno
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ZPRÁVA O STAVU VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
V ROCE 2012
V průběhu roku 2012 nenastaly na území Vašeho města takové situace, které by si vyžádaly ze strany Policie ČR zvláštních bezpečnostních
opatření.
V loňském roce bylo na území města Libáň ve smyslu § 158 trestního
řádu prověřováno celkem patnáct přečinů.
Pro upřesnění pojmu přečin uvádím, že trestné činy se dělí na přečiny
a zločiny, přičemž přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty
úmyslné trestné činy, na něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody
s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Zločiny jsou pak všechny trestné
činy, které nejsou podle trestního zákoníku přečiny.
Nejčastějšími prověřovanými přečiny,
stejně jako tomu bylo i v minulých letech, byly
přečiny proti majetku, ze kterých bylo nejvíce krádeží, kvalifikovaných ve smyslu ustanovení § 205 trestního zákoníku. Takto kvalifikovaných skutků bylo celkem deset,
z nichž převládalo vloupání do různých
objektů s následnými krádežemi věcí, či
krádeže prosté, tedy bez vloupání, kdy
těchto bylo prověřeno devět případů.
V jednom případě se jednalo o zločin loupeže, kdy si věc převzala k prošetřování
služba
kriminální policie a vyšetřování v Jičíně. Mezi přečiny proti majetku, které byly prověřovány, patří i přečin neoprávněné opatření, padělání a pozměňování platebního prostředku, který byl šetřen v jednom případě.
Z majetkových přečinů byl celkem ve čtyřech případech zjištěn pachatel
a ve všech těchto případech se jednalo o pachatele z řad místních občanů. Dále byl v jednom případě prověřen přečin zanedbání povinné výživy. Ve dvou případech byly zjištěny přečiny spáchané v souvislosti
s řízením motorového vozidla a zejména v době uloženého trestu zákazu
činnosti spočívajícím v zákazu řízení motorových vozidel, kdy
v takovém případě se jedná o přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a dále pak vykonávání takové činnosti ve stavu vylučujícím
způsobilost, tedy pod vlivem alkoholu. Všechny podezřelé osoby
z těchto přečinů, byly k dalšímu opatření předány Okresnímu státnímu
zastupitelství v Jičíně. V obou těchto případech se jednalo o osoby z řad
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místních občanů. Z celkového počtu všech výše uvedených přečinů byl
pachatel zjištěn v sedmi případech.
Mezi méně závažná protiprávní jednání patří přestupky, kterých bylo
na území města Libáň šetřeno celkem třicet čtyři. Obdobně jako u prověřovaných přečinů, převažovaly přestupky proti majetku ve smyslu § 50
přestupkového zákona, kterých bylo celkem dvacet dva. Z nich pak převládaly krádeže věcí a různá poškození věcí. Pouze v pěti případech
těchto majetkových přestupků se podařilo zjistit pachatele, kdy se jednalo vždy o místní občany. Následujícími nejčastějšími přestupky byly přestupky proti občanskému soužití, kterých bylo v Libáni a obcích spadajících do jeho území spácháno celkem dvanáct. Ve většině případů se jednalo o fyzická napadení a pouze v jednom případě se pachatele nepodařilo zjistit. V jedenácti případech se jednalo o pachatele z řad místních
občanů. Ve všech jedenácti případech byl pachatel zjištěn a protiprávní
jednání bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu k projednání.
V jednom případě bylo prováděno šetření jako přestupek podle zákona
na ochranu zvířat proti týrání, kdy podezřelý z tohoto přestupku byl
rovněž oznámen správnímu orgánu k projednání.
Dalšími přestupky byly různé formy přestupků na úseku dopravy.
Nejčastější z nich byly přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích. Tyto zjištěné přestupky byly vyřizovány
pokutami v blokovém řízení či oznamovány příslušným správním orgánům a v postačujících případech byly vyřízeny na místě domluvou. Ve
dvou případech byl zjištěn alkohol u řidičů v dopravě, kdy pachatelé
těchto skutků byli z řad místních občanů a byli oznámeni příslušnému
správnímu orgánu k projednání.
Celkovou bezpečnostní situaci lze charakterizovat jako klidnou. Co se týče počtu prověřovaných přečinů a přestupků, je situace
obdobná jako v předešlých letech.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
občanům, kterým není bezpečnost
ve Vašem městě lhostejná a s jejichž pomocí v řadě případů došlo ke zjištění pachatelů konkrétních případů. Jsem přesvědčen, že tato spolupráce bude i nadále
pokračovat a chtěl bych tímto požádat
o spolupráci i všechny ostatní.
pprap. Jaroslav Zikmund, npor. Bc. Miroslav Netík, Policie ČR OO Kopidlno
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KULTURA
PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA 2. ČTVRTLETÍ
2013
6. 4.
20. 4.
27. 4.
30. 4.
4. 5.

18. 5.

25. 5.

30. 5.

29. 6.

DUBEN
Pravidelné představení LD Martínek – „O vodníkovi“
Loutková scéna KD Libáň od 15.00 hod.
Pravidelné představení LD Martínek – „Honza hledá Kašpárka“
Loutková scéna KD Libáň od 15.00 hod. – závěr sezóny
Mše a pouťové posezení – SDH Psinice, kostel sv. Jiří ve Psinicích
Tradiční „Pálení čarodějnic“ – Libáň, Psinice, Kozodírky
KVĚTEN
Zahajovací koncert 13. ročníku hudebního festivalu „Libáňský
hudební Máj – Foerstrovy dny 2013 – sólista České filharmonie,
trumpetista Miroslav Kejmar s varhaním doprovodem Aleše
Bárty. Kostel sv. Ducha v Libáni od 15.00 hod.
Libáňský hudební máj – Foerstrovy dny 2013
Koncert zpěvačky Evy Pilarové s doprovodem libáňského rodáka
Víta Fialy (kontrabas) a Milana Dvořáka (klavír). KD Libáň od
18.00 hod.
Pocta velikánům české dechovky – Josefu Poncarovi, Jaromíru
Vejvodovi a Karlu Vackovi k 101. výročí narození. Pořádá DS
Bozděch – Kyzivátova kapela a s ní vystoupí Regionální dechovka z Markvartic. Jako host je pozván Karel Vacek jun.
Hřiště v Bystřici u Libáně od 13.00 hod.
Školní akademie – vystoupení žáků Základní školy a Mateřské
školy Libáň. KD Libáň od 17.00 hod.
ČERVEN
Libáňská hvězdná noc 2013 na náměstí Svobody v Libáni:
17.00 – Dětská diskotéka – DUO Janeba & Vlk
18.30 – Poslechová a taneční hudba pro dospělé – DUO J & V
20.00 – Koncert skupiny SEVEN
22.00 – Koncert skupiny KOMUNÁLNÍ ODPAD
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Foerstrovy dny – hudební festival o.p.s.
a oficiální partner Město
M
Libáň
pro Vás připravily tradiční

LIBÁŇSKÝ
ŇSKÝ
SKÝ HUDEBNÍ MÁJ
FOERSTROVY DNY 2013
13. ročník
ník hudebních slavností, pořádaných pod záštitou Českého
eského výboru pro UNESCO
PROGRAM JARNÍ ČÁSTI FESTIVALU

Sobota 4. května 2013 v 15.00 hodin,
kostel sv. Ducha Libáň
Libá

Slavnostní zahájení festivalu

Miroslav KEJMAR
Koncert předního českého
eského trumpetisty
za varhanního doprovodu

Aleše BÁRTY
Vstupné 100 Kč

Sobota 18. května
ětna 2013 v 18.00 hodin, Dům
m kultury Libá
Libáň
Koncert legendy swingové
a populární hudby

Evy PILAROVÉ
za doprovodu
libáňského rodáka Víta Fialy (kontrabas)
a Milana Dvořáka (klavír)

Vstupné 150 Kč
K
Více na www.foerstrovydny.cz
***************************************************************************
Mediální partneři

Partneři

Projekt je realizován za finanční podpory
Královéhradeckého kraje
******************************************************************************************
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
SOUTĚŽE VE ŠKOLE
V únoru se ve škole uskutečnily dvě tradiční soutěže Veselá básnička
a Libáňský slavíček. Obě proběhly v pěkné atmosféře a za účasti velkého počtu soutěžících i zájmu diváků. Přinášíme
Vám přehled kategorií a vítězů, kterým upřímně
blahopřejeme.
Veselá básnička – 20. 2. 2013
1. kategorie (1. třída)
1. Tereza Krčmaříková 1. A
2. Lucie Klímová 1. A
3. Matěj Petr 1. A
2. kategorie (2. – 3. třída)
1. Adriana Antošová 2. A
2. Matěj Havelka 2. A
3. Tereza Hlaváčková 3. A
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3. kategorie (4. – 6. třída)
1. Laura Donaťáková 6. A
2. Ela Švorcová 5. A
3. Marie Strnadelová 5. A
V okresní přehlídce Dětská scéna 6. března v Jičíně nás reprezentovali
a byli velice úspěšní: Adriana Antošová, Matěj Havelka (oba postup do
krajského kola), Tereza Hlaváčková, Ela Švorcová (obě čestné uznání),
Adam Pfeifer, Matěj Švorc, David Záruba, Daniela Vacková a Marie Strnadelová. Gratulujeme!
Přehlídky Dětská scéna pro soubory se v pátek 8. března zúčastnil
i náš dramatický kroužek s panem učitelem Stránským se hrou Pohádka
o Slunci, kterou uvidíme na Školní akademii.
Libáňský slavíček – 27. 2. 2013
1. kategorie (1. – 2. třída)
1. Markéta Novotná 2. A
2. Lucie Klímová 1. A
3. Jakub Murgoš 1. P
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2. kategorie (3. – 5. třída)
1. Adéla Kouklová 3. A
2. Ela Švorcová 5. A
3. Kristýna Majdlová 5. A
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3. kategorie (6. – 9. třída)
1. Eliška Fidrichová 8. A
2. Nikola Fuxová 8. A
3. Eva Kubíčková 6. A

Na soutěži Novopacký slavíček nás budou reprezentovat starší dívky: Eliška Fidrichová, Nikola Fuxová a Eva Dousková.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
Ve dnech 18. a 19. ledna 2013 se na
Základní škole a Mateřské škole
v Libáni konal zápis do první třídy
na další školní rok. Již třetím rokem
byl zápis rozložen do dvou dnů a vše
probíhalo v klidu, pohodě a v příjemné atmosféře. Ve vyzdobené třídě
přivítala budoucí prvňáčky a jejich
rodiče paní učitelka Stanislava Košková a několik žáků z páté třídy. Děti
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přišly povzbudit i paní učitelky
z mateřské školy. V letošním
roce probíhal tzv. „Šmoulí“ zápis. Děti poznávaly postavičky
ze známého dětského seriálu,
plnily různé úkoly, kreslily,
počítaly, určovaly barvy, geometrické tvary a stavěly komín
z kostek. Zadané úkoly plnily
velice zodpovědně. Po jejich
úspěšném zvládnutí děti obdržely diplomy a malé dárečky,
které pro ně vyrobili jejich budoucí starší spolužáci. K zápisu
se dostavilo 33 dětí z Libáně a
okolí. Velice nás potěšil počet
budoucích prvňáčků a věříme,
že se jim bude v naší škole líbit.
Mgr. Ladislava Hazdrová
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou
poděkovat svým žákům 5.
třídy nejen za pomoc při přípravě zápisu do 1. třídy, ale i
na výrobě dárků pro budoucí
školáčky. Největší poděkování si zaslouží tito žáci, kteří
ochotně nabídli svou pomoc
přímo u zápisu: Anička Havlová, Péťa Vošahlíková, Marek Nezbeda, Ela Švorcová, Denisa Pokorná, Maruška Strnadelová,
Markéta Štěpánková, Andrea
Zadinová, Tonička Maxová, Daniela Vacková, Kristýna Majdlová, Véna Pažout a Aneta Skořepová.
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S jejich pomocí snadněji plnili budoucí prvňáčci své úkoly a zbavili
se strachu z možného
neúspěchu. Zápis do
1. třídy se velmi vydařil
a velký podíl na tom měli
právě výše jmenovaní
žáci.
Stanislava Košková,
třídní učitelka 5. A
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HISTORICKÝ ŠERM

V úterý 5. března 2013 proběhla v tělocvičně ZŠ ukázka historického
šermu v podání skupiny Milana Orta, bývalého žáka naší školy.
Žákům 9. tříd šermíři ukázali, jak se v dobách středověkých bojovalo,
což si mohl nakonec také každý z nás vyzkoušet. Také proběhla názorná
ukázka
středověké
výstroje a výzbroje.
Zjistili jsme, že tehdejší zbroj byla pořádně těžká a rytíři se
velmi zapotili.
Ovšem ještě předtím
jsme se dozvěděli něco ze středověké historie – o rodu Přemyslovců.
Všichni si tak užili
nádherné odpoledne
se spoustou zábavy.
Kryštof Martínek,
Tomáš Smolík, 9. B

Libáňské noviny č. 66

- 27 –

DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli 24. 2. 2013 se v Kulturním domě v Libáni uskutečnil tradiční
dětský karneval. Tento den
jsme si opravdu všichni užili. Celým odpolednem nás
provázeli dva klauni, kteří
s námi tancovali, připravili
pro nás různé soutěže a dokonce i výtvarnou dílničku,
kde si děti mohly vymalovat
hlavu klauna a vyrobit si tak
pro radost veselý zápich do
květináče. Na začátku celého
programu jsme mohli zhlédnout taneční vystoupení
děvčat ze šesté třídy pod vedením paní učitelky Lucie
Borecké. Děvčata nám připravila opravdu hezký zážitek.
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Děti pak soutěžily na
odstrkovadlech, skákaly
na proložky od vajíček,
snažily se zasunout tužku
do hrdla lahve a také si
pěkně rozcvičily jazýčky
v soutěži nazvané „Z tkaničky šup do tlamičky“.
V této disciplíně musely
na jazyk namotávat bonbony uvázané na niti. To
byla velká švanda. Klauni
však nezapomněli ani na
naše rodiče a uspořádali
pro ně soutěž nazvanou
„Mumie“, kde dva dospěláci omotávali třetího toaletním papírem, až se
z něho stala opravdová
mumie.
Po bohatém programu
jsme se posílili dobrotami
z místní cukrárny, cukrovou vatou a s karnevalem jsme se rozloučili. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na uspořádání karnevalu podíleli. Velké poděkování
patří sponzorům Magně Libáň, paní Veronice Kico Kouklové a hračkářství Šárky Šolcové. Také Jiřímu Švorcovi, který karneval uváděl a pouštěl
nám samé taneční hity, maminkám ze SRPLŠ, které se staraly o zázemí
v šatnách a o dárečky pro děti, paní učitelce Lucii Borecké a jejímu tanečnímu
seskupení,
pomocníkům
z řad
žáků z druhého stupně naší školy a zkrátka
všem, kteří přispěli
svým dílem k vytvoření veselé atmosféry na
dětském karnevalu.
Veronika Karešová
a Lenka Mlýnková
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KNIHOVNA
MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
LIBÁŇ
VÁS ZVE
NA BESEDU
SE SPISOVATELKOU
HANOU MARIÍ
KÖRNEROVOU
autorkou
oblíbených
knih

V ÚTERÝ
16. DUBNA 2013
OD 18 HODIN
do obřadní síně
městského úřadu
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ASTROLOG MILAN GELNAR

Na čtvrtek 14. března 2013 jsem pozvala na přednášku astrologa a spisovatele Milana Gelnara. Kdo přišel, nelitoval. Pan Gelnar dokázal zaujmout, pobavit i poučit. Pro svoje statistické sledování se nás nejdříve
zeptal na naše znamení zvěrokruhu a přitom naznačil stručnou charakteristiku každého toho znamení, jeho pozitiva i negativa. Pak už jsme se
učili orientovat se v horoskopu, v té změti barevných čar. Dozvěděli jsme
se, jak je užitečné znát svůj karmický životní úkol a co vše se nám může
přihodit, pokud se jím neřídíme. Ke konci jsme dostali úsměvný návod,
jak si vypěstovat zeleninu, která bude léčivá pouze a jen speciálně pro
toho, kdo ji pěstuje. Dvě hodiny plné informací utekly velmi příjemně a
ani se nám
nechtělo jít
domů.
Lucie
Hlaváčková
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MÍSTNÍ SPOLKY
ZE ŽIVOTA RYBÁŘSKÉHO SPOLKU
Historie místní organizace Českého rybářského svazu v Libáni se datuje z přelomu roků 1968–1969 odloučením od organizace v Rož–
ďalovicích. Do dnešních dnů se vyvinula ve velmi silnou samostatně
hospodařící místní organizaci. Obhospodařuje 12 chovných nádrží, dvě
nádrže určené pro sportovní rybolov a dále část Libáňského potoka určeného rovněž pro sportovní rybolov. Sílu organizace ukazuje i členská
základna. Celkový počet členů spolku včetně mládeže je 201.
Činnost spolku byla za rok 2012 zhodnocena na členské schůzi konané
v sobotu 23. února 2013. Předseda organizace, přítel Sobotka, ve zprávě
o činnosti připomněl, co se v uplynulém období povedlo udělat a jak se
splnily
plánované akce. Přátelé z Markvartic dokončili úpravu
chaty na nádrži Kačák, jež bude od letošního roku sloužit
všem členům. Dále se podařilo zažádat o vydání stavebního povolení na výstavbu nové sádky
v prostoru našeho pozemku Na Rybníčkách,
uzavřít smlouvu na výstavbu této sádky a na
zvětšení nádrže číslo „4“. To je hlavním úkolem pro letošní rok. Nad rámec našeho plánu
činnosti jsme zakoupili pozemky pod vodní
nádrží Zelenecká Lhota v rozsahu cca 0,60 ha. Předseda dále upozornil
na opravné práce hráze na nádrži Šance, kterou provedli rybáři
z Markvartic.
Z oblasti chovu a lovu ryb informoval přítomné hospodář přítel Milan
Gärtner. Uvedl počty ryb nasazených do jednotlivých chovných nádrží
a do sportovních revírů. Zhodnotil jarní a podzimní výlovy. Tak například do sportovních revírů (tj. do nádrže Kačák a Zelenecká Lhota) se na
podzim roku 2011 nasadilo 2.524 ks kapra. Potom podal nejžádanější informace, a to o úlovcích v jednotlivých sportovních revírech. Tak např.
na Zelenecké Lhotě se ulovilo na udici 2.139 kusů kapra o váze 5.121 kg
o průměrné hmotnosti 2,4 kg, dále 10 kusů štiky,
7 kusů
candáta atd. Na pstruhovém revíru se podařilo
ulovit
119 kusů pstruha o průměrné váze 0,38 kg. Největší
ryba byla ulovena na nádrži Zelenecká Lhota, a to
tolstolobik o váze 15 kg.

Libáňské noviny č. 66

- 32 –

O finančním hospodaření místní organizace, rozpočtu a účetní závěrzávě
ce podal vyčerpávající zprávu přítel Ing. Ladislav Vynikal. Zevrubně ini
formoval o příjmech, výdajích a pohybu finančních prostředků v roce
2012 (příjmy celkem 336.568
336
Kč, výdaje celkem 300.528
528 Kč). Dalším bob
dem jeho zprávy byl návrh rozpočtu pro rok 2013. Rozpočet byl navržen
i schválen jako ztrátový z důvodu zvýšených nákladů na výstavbu nové
sádky.
Jak v minulých letech, tak i v letošním roce se udržuje tradice pořádápoř
ní rybářských závodů v lovu na udici. Pořádají se tři závody. První záz
vody jsou na pstruhovém revíru krátce po 15. dubnu. Další pro dospělé
členy jsou pořádány kolem 1. května, poslední jsou závody mládeže do
15 let a ty jsou pořádány přáteli z Markvartic, zpravidla v prvním týdnu
června na nádrži Kačák.
Z předešlých řádků je zřejmé, že udržování chovných a sportovních
rybníků není snadné a ani laciné. Hodně práce a peněz připadne na
vlastní chov ryb (vychování plůdku či jeho nákup, krmení pro ryby a jeho rozvoz po nádržích, pravidelné přikrmování ryb, zdravotní stav obo
sádek a v neposlední řadě sledování kvality vody). Mimo jiné se organiorgan
zace podílí na úpravách nádrží, jež obhospodařuje. Velké úsilí stojí stast
rost o movitý inventář. Jedná se o dopravní
dopravn prostředky,
ostředky, rybářské nářadí
apod.
Místní organizace se stará i o další pokračovatele spolkové
činnosti tím, že dlouhou dobu pořádá rybářský kroužek a
snaží se v mládeži zakotvit
kotvit vztah k živé přírodě a i k vlastní
spolkové práci. Na chod mimoškolní
mim
výchovy nám přispívá
městský úřad finančními prostředky a za to mu patří dík.
Karel Másílko

Z HISTORIE
STALO SE…
1678 – před 335 lety
Nákladem záduší byl pro libáňský kostel sjednán menší zvon pokřtěný
„Josef Jan“. Farářem byl tehdy V. Bernard Hurych a primasem Václav
Dubský.
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1738 – před 275 lety
Na náměstí byla před domem č. p. 9 (dnes krejčovství DUO) postavena
socha sv. Josefa, kde stála do roku 1841, kdy byla přenesena do středu
náměstí a pozlacena. Na jejím místě byla postavena kašna. V roce 1925
byla socha přenesena ke kostelu a v roce 1945 byla ak. sochařem A. Tintěrou opravena.
1753 – před 260 lety
18. května položil hrabě František Jindřich Šlik základní kámen na stavbu nového libáňského kostela na místě malé kaple. Primátorem byl tehdy Václav Kroupa, farářem biskupský vikář Jan F. Vogel a stavitelem
kostela architekt a malíř Josef Hager.
1763 – před 250 lety
Z tohoto roku pochází dochovaná mapa Libáně, podepsaná purkmistrem Václavem Skočpolem.
1783 – před 230 lety
V tomto roce potvrdil císař Josef II. Libáni všechny výsady, udělené městu Maxmiliánem II. i Karlem VI. s výjimkou vybírání mýta.
1803 – před 210 lety
Byla dokončena stavba nové budovy radnice. Stará dřevěná radnice shořela při požáru 4. května 1800, kdy spolu s ní lehlo popelem dalších
42 domů. Radnice byla postavena z cihel a kamene na místě dnešního
MěÚ, byla jednopatrová s podloubím o čtyřech pilířích. Ve vysokém podezdění ze západní strany bylo vězení a byt městského sluhy. V přízemí
byl hostinec a klenutý archiv, v prvním poschodí byla velká kancelář,
prostorný sál a dva pokojíčky. Čelo budovy zdobil barevný znak města,
vykrojený do omítky.
1828 – před 185 lety
Na libáňském náměstí byla postavena nová dřevěná kašna na místě, kde
stávala socha sv. Josefa.
1848 – před 165 lety
28. března byl vyhlášen patent o zrušení roboty. Tím byli poddaní sedláci osvobozeni od práce na panském na velkostatcích ve Starých Hradech,
Milkovicích, Psinicích, Křešicích a jinde. Baráčníci byli osvobozeni od
26 dnů pěší roboty a podruzi od 13 dnů.
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1853 – před 160 lety
4. května byla obec vyzvána krajským úřadem v Jičíně, aby po vzoru jiných měst založila jesle. Zda zde byly jesle zřízeny, není v kronice uvedeno.
1868 – před 145 lety
Ze 13. prosince je zachovaný první plakátek o provedení divadelní hry
„On je hloupý“, zahrané libáňskými ochotníky.
1883 – před 130 lety
15. března byl vydán jízdní řád, podle kterého
jezdil vlak dvakrát denně, od 26. srpna třikrát.
25. srpna přijel do Libáně slavnostní vlak, který
jel do Bakova.
1898 – před 115 lety
Strana národně socialistická založila v Libáni vzdělávací a podpůrnou
jednotu „Havlíček“, která zpestřovala kulturní život divadelními představeními a postavila v roce 1909 před školou pomník K. H. Borovského.
1908 – před 105 lety
Byla zahájena přestavba libáňského cukrovaru, uvedeného do provozu
v roce 1871.
1923 – před 90 lety
Splnilo se dávné přání divadelních ochotníků – město zřídilo stálé jeviště
na Radnici, které vybavil divadelní spolek Bozděch. Provoz jeviště byl
zahájen 25. prosince divadelní hrou „Baron Goertz“.
V Libáni byl zrušen „Zastupitelský okres libáňský“, který zde byl od
roku 1865.
1938 – před 75 lety
Občané osady Kozadírky žádali ministerstvo vnitra o přejmenování na
Lopuč. Žádost byla zamítnuta z důvodu, že přejmenování nevyžaduje
veřejný zájem ani veřejná správa.
1948 – před 65 lety
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V Libáni byl zrušen okres, který byl v Libáni 98 let.
K 1. březnu měla Libáň s Kozadírkami 1.831 obyvatel.
1953 – před 60 lety
V lednu bylo schváleno založení JZD v Libáni.
1963 – před 50 lety
Byla provedena výstavba vodovodu z pramene ze Záhub.
1978 – před 35 lety
Na koupališti byla zahájena výstavba ubytovny.
1988 – před 25 lety
Byly provedeny omítky na nově budovaném zdravotním středisku.
1993 – před 20 lety
Od 1. dubna přešly ordinace ve zdravotním středisku do soukromí lékařů.
1998 – před 15 lety
Bylo provedeno výběrové řízení na obsazení bytů a komerční části budovaného společensko obchodního domu.
Josef Stránský

POVĚSTI Z LIBÁŇSKA
O HADOVI V LIBÁŇSKÉM MLÝNĚ
Mlynářův chlapec v Libáni si jednou hrál na mlýnském dvoře. Mlynářka mu tam poslala po děvečce hrnek mléka. Ta postavila hrnek na
starý mlýnský kámen, který ležel před mlýnicí, a zavolala chlapce, aby se
šel napít. Chlapec přiběhl, sedl si na kámen a upíjel pomalu mléko. Tu
vylezl zpod kamene had, vztyčil se proti chlapci a upřeně na něho hleděl.
Chlapec se hada ani nebál a promluvil na něho: „Chtěl bys mlíčka,
viď?“ Had zakýval hlavičkou.
Hoch se ještě trochu napil a půl hrnku nechal hadovi. Ten strčil hlavičku do hrnce a pil tak dlouho, až byl hrnek prázdný. Chlapec z toho
měl radost. Potom had položil hlavu na kámen, otevřel tlamičku a vyvrLibáňské noviny č. 66
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hl krásný drahokam. Ten se ve svitu slunce krásně třpytil. Nato se had
odplazil.
Chlapec sebral lesklý kamínek a běžel domů ukázat, co dostal od hada. Mlynář i mlynářka se nemohli vynadívat, když jim chlapec kámen
ukázal a pověděl, jak jej dostal. Mlynář si umínil, že hada chytí, třeba má
v sobě ještě více takových kamínků. A tak druhý den číhal ve mlýnici za
dveřmi, objeví-li se had znovu. Chlapec seděl opět na kameni s hrnkem
mléka a had vskutku opět přilezl. Vtom mlynář vyskočil, aby hada chytil, ale sotva se jej dotkl, had se rozpadl na prach. Nikdy už se potom
v libáňském mlýně takový had neobjevil.
z českých pověstí – Rozhlas mladých č. 8, r. 1941
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BENEŠOVA SKÁLA
Mezi Kopidlnem a Libání u lesa Habrovníka stávala tvrz, dvůr a ves
Ledkov. Později tvrz i dvůr zanikly a koncem 16. století připomíná se tu
již jen rybník Ledkova. O mnoho let později vznikl nedaleko odtud nový
dvůr a z několika samot nová osada Ledkov.
Na zdejší tvrzi počátkem 15. století seděl Beneš z Ledkova, který dříve
seděl na Dětenicích a byl z mocného rodu Markvarticů, příbuzný Valdštejnův. Neví se, jakým způsobem přišel o velký dětenický statek, takže
nakonec se musel spokojit s pouhým statečkem a tvrzí Ledkovem.
Tenkrát byla doba vzrušená. Byli v království mnozí, kteří vlastnili
veliké statky, získávali lehko veliké bohatství a žili tak rozmařile, že je
museli kárati i kněží. Proti zlořádům v Praze i po venkově brojili mnozí
kazatelé, kteří získávali mnohé přívržence pro nápravu vezdejšího života
a na cesty křesťanské. Traktáty a kázání i knihy těchto kazatelů, horující
pro lepší vezdejší život, byly hodně opisovány a kolovaly po celém království.
Pan Beneš měl za sebou smutné zkušenosti. Chudý, ale poctivý šlechtic, jak pověst vypravuje, chodíval po práci, ve dnech svátečních a ve
chvílích oddechu na „Viničku“ v revíru k Osenicím a tam u velikého
balvanu vysedával dlouhé chvíle, zabrán hluboce do spisů pražských
kazatelů a knih mistra Jana Husa. Utíkal sem proto, že prý manželka jeho nepřála novému učení. Synové jeho odešli z Ledkova, rod jeho zmizel
z kraje, ale pověst o Benešově skále na „Viničce“ u Osenic v jeho kraji
zůstala.
Benešova skála, Vacek: Čas, Česká Musea r. 1840, odtud ji uvádí i Sedláček v Hradech, díl V.
z „Libáňských pověstí“ (OB Libáň 1962) vybral Josef Stránský
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SPORT
HOKEJ
Jménem HC Libáň chceme poděkovat městu Libáň za finanční podporu pro náš hokej. Jičínskou hokejovou ligu hrajeme už 12 let a letos
jsme se poprvé dostali v naší skupině JHL B do PLAY OF, kde jsme vypadli až s pozdějším vítězem HC HASTRMAN Jičín. Velký podíl na našich úspěších má i FAN CLUB HC. Děkujeme též za podporu.

Hráči z leva: Najman, Vohnout, Eliáš, Beránek, Mikolášek, Janeba, Svoboda, Hubínek, Hurcík, Janatka, Pažout, Kryštofek, Klimpera, Smetana, Přibyl, brankář Valenta.

Konečně si naši hráči mohli užívat hokejových úspěchů. Zápasy nám
také komplikovala směnnost, ale širší kádr to zvládl. Tabulky a kanadské
body v tabulkách, níže je náš důkaz, posuďte sami.
Všem hráčům děkuji za dobrou reprezentaci Libáně.
Antonín Hurcík
*

Pos

Player

G

Points

Goals

Assists

Penalty

1

F

Petr Kryštofek

15

38

22

16

24

2

F

Jiří Hubínek

5

23

15

8

2

3

F

Jan Smetana

19

19

11

8

4

4

F

Jaromír Přibyl

15

15

12

3

12
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5

F

Miroslav Eliáš

18

11

4

7

34

6

F

Pavel Vohnout

17

11

4

7

8

7

F

Lukáš Havel

9

7

6

1

8

8

F

Pavel Svoboda

15

6

3

3

4

9

F

Lukáš Janatka

13

6

2

4

16

10

F

Jan Klimpera

10

6

1

5

24

11

F

Radek Pažout

12

5

3

2

4

12

F

Zdeněk Beránek

7

4

0

4

0

13

F

Michal Mikolášek

12

3

3

0

6

14

F

Rudolf Janeba

15

3

2

1

16

15

F

Petr Najman

16

2

1

1

24

16

F

Jiří Šolc

10

2

1

1

2

17

F

Tomáš Mikolášek

15

1

0

1

6

18 F
Tomáš Vlk
2
0
0
0
G - Games played in; Pos - F-Forward; D – Defenseman; G – Goalie

2

Team

P

GP

W

D

L

GF/FA

Diff

1

SHC Železnice

8

6

4

0

2

38/19

19

2

Spirit

8

6

3

2

1

29/20

9

3

Ronal

7

6

3

1

2

24/22

2

4

HC Libáň

6

6

3

0

3

22/22

0

5

Hastrman - Vapos

5

6

2

1

3

18/20

-2

6

HC Kopidlno

4

6

2

0

4

21/29

-8

7

HC Dobrá Voda

4

6

2

0

4

23/43

-20

8

HC Pěnčín/ Dali.

21

19

9

3

7

88/69

19

9

HC Robousy

20

19

9

2

8

106/95

11

10

HC Chomutice

19

19

8

3

8

75/72

3

11

HC Zmijozel

16

19

7

2

10

73/88

-15

12

HC Lužany

15

19

6

3

10

64/86

-22

13

HC Blata

5

19

2

1

16

79/174

-95

14
HC Běchary
3
19 1
1 17
53/169
Legend – Pts – Points; GP - Games Played; W – Wins; D – Draw; L – Losses;
GF – Goals For; GA – Goals Against; Diff – Difference
Points – 2 pts – Win; 0 pts – Loss; 1 pts – Tide
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FOTBALOVÉ JARO 2013 V LIBÁNI
Přípravu na jarní část fotbalové sezóny 2012/13 započali libáňští hráči
A i B mužstva 10. 1. 2013. V současné době jsme již překonali slabší účast
na tréninku a již s odpovídajícím nasazením získávají hráči fyzickou
kondici a zlepšují práci s balónem. Našim cílem je s A mužstvem důstojně sehrát jarní část soutěže a ročník dohrát do 5. místa v tabulce.
V rámci přípravy naši hráči hrají Zimní pohár pořádaný Okresním
fotbalovým svazem, kde sehrají pět soutěžních utkání m. j. se soupeři
z Milíčevsi, Železnice, Hořic...
Museli jsme také řešit nově trenérské zajištění, a proto jsme z důvodu
kvalitní přípravy k A mužstvu povolali nového trenéra – pana Františka
Skřivánka z Jičína.
Panu trenérovi, hráčům a samozřejmě celé libáňské kopané přejeme
hodně úspěchů a radosti ze hry. Spoléháme také na Vaši podporu a rádi
Vás, diváky, přivítáme na libáňském hřišti.
Milan Valnoha, předseda TJ Sokol Libáň
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZIMA LIBÁŇSKÉ FOTBALOVÉ MLÁDEŽE
Stejně jako ostatní fotbalové týmy ani libáňská fotbalová mládež
v zimním období nezahálela. Pravidelně jsme trénovali dvakrát týdně
v tělocvičně ZŠ. Také jsme sehráli několik přátelských utkání převážně
v kopidlenské sportovní hale, kde našimi soupeři byli hráči z Rožďalovic, Železnice, Milíčevsi a Kopidlna.
Zaslouženou odměnou pro malé fotbalisty je účast na turnajích. Hráči
mladší přípravky se nejprve zúčastnili turnaje v Jičíně, kde mezi týmy
okresu Jičín obsadili 3. místo. Zde především potěšily výkony hráčů
v utkání s vítězem turnaje družstvem Chomutic. Další turnaj přípravka
odehrála v Dolním Bousově, kde dokázala obhájit loňské vítězství a také
získat individuální ocenění pro nejlepšího hráče a střelce turnaje.
Družstvo mladších žáků se zúčastnilo také dvou turnajů. Na prvním
turnaji v jičínské sportovní hale obsadilo 2. místo, kdy nad jejich síly bylo
družstvo výběru OFS Jičín. Na dalším turnaji, tentokráte v Kopidlně,
družstvo žáků vedené trenérem Jindřichem Sekyrou svádělo vyrovnané
zápasy především s týmy z Nové Paky a Kopidlna. Vyrovnané finále
s Novou Pakou musely rozhodnout pokutové kopy, ve kterých byli
šťastnější libáňští a tak se mohli radovat ze získaného poháru a medailí.
Už se všichni těšíme na druhou polovinu měsíce dubna, kdy nám začínají boje v našem OKRESNÍM PŘEBORU.
Roman Myška, TJ Sokol Libáň
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ROZPIS DOMÁCÍCH ZÁPASŮ FOTBALOVÝCH
DRUŽSTEV TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL
LIBÁŇ V JARNÍ ČÁSTI SOUTĚŽÍ 2012/2013
den

datum

začátek

družstvo

utkání

NE

31. 3. 2013

16:00

muži A

Libáň A – Miletín

NE

14. 4. 2013

14:00

muži B

Libáň B – Chomutice B

NE

14. 4. 2013

16:30

muži A

Libáň A – Jánské Lázně

SO

20. 4. 2013

10:00

přípravka

Libáň – Hořice A

SO

20. 4. 2013

11:00

přípravka

Libáň – Hořice B

NE

28. 4. 2013

09:00

žáci

Libáň – Robousy

NE

28. 4. 2013

11:00

žáci

Libáň – Milíčeves

NE

28. 4. 2013

17:00

muži A

Libáň A – Kopidlno

ST

8. 5. 2013

16:00

přípravka

Libáň – Kopidlno

SO

18. 5. 2013

10:00

přípravka

Libáň – Robousy

SO

18. 5. 2013

11:00

přípravka

Libáň – Podhradí

NE

19. 5. 2013

09:00

žáci

Libáň – Sobotka

NE

19. 5. 2013

11:00

žáci

Libáň – Kopidlno

NE

19. 5. 2013

17:00

muži A

Libáň A – Hostinné

ST

29. 5. 2013

16:00

žáci

Libáň – Chomutice

ST

29. 5. 2013

18:00

žáci

Libáň – Miletín

NE

2. 6. 2013

14:30

muži B

Libáň B – Podhradí B

NE

2. 6. 2013

17:00

muži A

Libáň A – Stará Paka

NE

9. 6. 2013

09:00

žáci

Libáň – Valdice

NE

9. 6. 2013

11:00

žáci

Libáň – Jičíněves

NE

16. 6. 2013

17:00

muži B

Libáň B – Žeretice

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKLO
Vážení čtenáři, dnes se budeme věnovat třídění a zpracování skleněných obalů a skla. Sklo, které se v domácnostech stává odpadem, jsou
převážně lahve od nápojů, zavařovací sklenice nebo rozbité skleničky.
Pro uložení těchto odpadů je šikovným řešením plastová nebo kovová
krabice, či kbelík i pevnější taška. Místem, kde budete doma uchovávat
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tříděný skleněný odpad před odnesením do kontejneru, může být komora či sklep.
Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou
k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev. Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete
také tabulové sklo z oken a ze dveří. Do bílého kontejneru vhazujte sklo
čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
Pokud na stanovišti kontejnerů je pouze zelený kontejner na sklo, pak do
něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet,
bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad
recyklovat do nekonečna.
Do kontejnerů na sklo nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani
autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Používání tříděného skleněného odpadu představuje ve sklárnách obrovské úspory energií a také náhradu
primárních surovin. Do vsádky může
přijít podle technologie 60 – 85 % tříděného skla. Střepy, které tvoří součást sklářského kmenu, jsou společně
s jeho dalšími částmi taveny při teplotách kolem 800 – 1400 °C.
Z roztavené hmoty je možné vyfouknout nebo odlít nové výrobky. Velkou výhodou recyklace skla je fakt, že
ho lze recyklovat neomezeně stále dokola.
Z vytříděného skla se vyrábí nejčastěji obalové sklo – lahve na minerálky, alkohol a pivo a jiné skleněné výrobky. Sklo se dále používá pro
výrobu tepelných izolací – skelné vaty a pěnového skla nebo jako přísada
do speciálních druhů betonů a do brusných hmot.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁPOJOVÉ KARTONY
Vážení a milí čtenáři, nápojové kartony, které jsou známé i jako tetrapaky, jsou krabice na mléko, džusy, víno a jiné potraviny. Nápojové kartony jsou ze sedmdesáti procent tvořeny vysoce kvalitním papírem, který obalu dodává potřebnou tuhost, a dalšími vrstvami, jako jsou polyetylenové fólie, případně hliníková fólie, které zajišťují nepropustnost obalu
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vůči kapalinám, plynům, nebo UV záření. Takto vrstveným obalům se
říká kompozitní nebo také kombinované obaly. Právě proto, že jsou tyto
krabice vyráběny z velmi kvalitního papíru, jsou cennou surovinou pro
výrobu kvalitního recyklovaného papíru. Proto se již od roku 2003 na
různých místech ČR sbírají, dotřiďují a zpracovávají.
Použité nápojové kartony v domácnosti je dobré vypláchnout velmi
malým množstvím vody a nechat okapat, tak zabráníte případnému
vzniku zápachu a můžete je tak doma neomezeně dlouhou dobu skladovat. Pak je již stačí odložit na správné místo. Symbolem pro sběr nápojových kartonů jsou oranžové samolepky, které označují nádobu, do které
je možné nápojové kartony odložit. Obce mají několik možností, jak nápojové kartony sbírat. Jednak je možné nádoby sbírat do samostatných
nádob a kontejnerů, jako například v Praze, Liberci, či Olomouci, nebo
do již stávajících kontejnerů na papír, nebo na plasty. V takovém případě
se jen na kontejner s plasty nalepí oranžová samolepka, a nápojové kartony se mohou sbírat do jedné nádoby společně s plastovými obaly. Obsah barevných kontejnerů se totiž v každém případě musí ještě dotřídit
na dotřiďovací lince, kde se musí zbavit nečistot, roztřídit na jednotlivé
druhy a slisovat, a teprve potom je možné je předat k recyklaci.
V takovém případě se tak z obsahu žlutého kontejneru vytřídí jedna
hromádka navíc – nápojové kartony. Nápojové kartony je možné sbírat
i do plastových pytlů, tato metoda je vhodná hlavně do zástavby
s rodinnými domy.
Vytříděné a slisované nápojové kartony se převážejí do papíren, kde
se rozvlákňují stejně jako sběrový papír. Takto se získá velmi dlouhé papírenské vlákno a výmět, tvořený polyetylenem a někdy i hliníkem, který je možné dále zpracovávat, buď na nové výrobky, nebo na jednotlivé
suroviny, nebo se po důkladném vysušení mohou použít pro výrobu
energie. V naší republice nápojové kartony zpracovávají papírny ve Větřní. Druhou variantu pro recyklaci nápojových kartonů je výroba stavebních desek. Přitom se nápojové kartony nadrtí na malé kousky, rozprostřou se do formy a při teplotách přes 200 °C se lisují. Roztavený polyetylen funguje jako pojidlo, které celou desku pevně spojí. Výsledný
materiál se používá podobně jako sádrokarton, ale vyrábějí se z něj i tepelně izolační panely, ze kterých se staví celé domy. V Česku už jich stojí
několik desítek a staví se nové. Celý systém provozuje společnost Flexibuild z Brna, ale jedná se o technologii již vyzkoušenou a fungující.
V jiných zemích se do desek přidávají další plnidla a pak slouží k výrobě
nábytku, školních lavic a dalších výrobků.
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inzerce

Prodej chovné drůbeže
(z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)
Trasa č. 42 Vitiněves
• 13.00 hod Libáň (měst. tržnice)
• 13.30 hod Dětenice (na návsi)
Prodej 12. 4. 2013
Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce)
stáří: 12-18 týd. cena: 120-180 Kč
Chovní kohoutci
12-18 týd.
120-180 Kč
Kačeny pekingské (bílé brojlerové)
1-3 týd.
70-90 Kč
Moularden (kříženec pižmová + peking. kachny)
1-3 týd.
70-90 Kč
Kačeny barbarie (franc. hybrid pižmové kačeny)
1-3 týd.
110-130 Kč
Husy bílé
1-3 týd.
140-160 Kč
Husy landenské
1-3 týd.
140-160 Kč
Prodej 13. 5. 2013
Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce) stáří:
Chovní kohoutci
Kačeny pekingské (bílé brojlerové)
Moularden (kříženec pižmová + peking. kachny)
Kačeny barbarie (franc. hybrid pižmové kačeny)
Husy bílé
Husy landenské
Perličky
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové)
Kalimera (selské brojlerové kuře)

12-18týd. cena: 120-180 Kč
12-18 týd.
120-180 Kč
1-3 týd.
70-90 Kč
1-3 týd.
70-90 Kč
1-3 týd.
110-130 Kč
1-3 týd.
140-160 Kč
1-3 týd.
140-160 Kč
1-6 týd.
90-140 Kč
6-8 týd.
260-300 Kč
2-3 týd.
90-100 Kč

Prodej 18. 6. 2013
Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce) stáří:
Chovní kohoutci
Kačeny pekingské (bílé brojlerové)
Moularden (kříženec pižmová + peking. kachny)
Kačeny barbarie (franc. hybrid pižmové kačeny)
Kačeny ROUVENSKÉ – NOVINKA!
Husy bílé
Husy landenské
Perličky
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové)
Kalimera (selské brojlerové kuře)

12-18týd. cena: 120-180 Kč
12-18 týd.
120-180 Kč
1-3 týd.
70-90 Kč
1-3 týd.
70-90 Kč
1-3 týd.
110-130 Kč
1-3 týd.
110-130 Kč
1-3 týd.
140-160 Kč
1-3 týd.
140-160 Kč
1-6 týd.
90-140 Kč
6-8 týd.
260-300 Kč
2-3 týd.
90-100 Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, po–pá 8–15 hod.!
gallusextra@centrum.cz
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