č. 1 – leden 2011

Máme po Vánocích, Silvestru a zima je v plném proudu
některé z nás opět jako každý rok velmi překvapila množstvím
sněhu….. Vezmeme-li to s nadhledem, měli jsme a věřme,
že ještě budeme mít příležitost po vánočním hodování
a lenošení spálit několik set kalorií při jeho úklidu. Pokud se ovšem
rovnou nevrhneme do víru dalších radovánek, jako je:

14. 1.
18:00
Jíst, meditovat,
milovat
romantický USA
21. 1. 18:00
Já padouch
animovaná rodinná
kom., český dab.

28. 1.
18:00
Občanský
průkaz
komedie ČR
4. 2.
18:00
Karate Kid
akční drama

11. 2. 18:00
Kino nehraje
Celostátní setkání
jachtařů

Provozovatel:
OBEC LIBŠTÁT
Rezervace míst:
Tel. 481 689 345
Mob. 607 801 666
stránky kina:
www.365dni.cz

MASOPUST - nářečně šibřinky, fašank nebo ostatky.
Kdy se vlastně ten masopust slaví a co to je za svátek?
O masopustních radovánkách se u nás dochovaly písemné
zprávy již ze 13. století. Naši dávní předkové si na bujaré masopustní
veselí velmi potrpěli. Tehdy ovšem býval masopust poněkud
hlučnější a rozpustilejší, nežli dnes. Každý se snažil si užít
masopustních kratochvílí, jak nejlépe uměl. Veselil se bohatý i chudý,
pán i slouha, mistr i tovaryš. Každý jedl masopustní šišky a koblížky,
vesele popíjel, zpíval a tančil při hudbě pištců a hudců. V minulosti se
slavilo všude ve stejný čas, nyní se všelijaké masopustní obchůzky,
reje a veselice slaví dva víkendy po sobě.
Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období, byl
pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo
třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst
V době masopustu se na královském dvoře konaly hostiny, ve
městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Těm, kdo se slávy
nezúčastnili, se posílala bohatá výslužka.
Pod názvem masopust se skrývá celé období od Tří králů až
do začátku postní doby. Nejde o církevní svátek, ale byl zařazen do
církevního kalendáře, takže jeho termín se určuje podle Velikonoc.
Odehrává se před Popeleční středou, která zahajuje předvelikonoční
postní období. A protože Velikonoce jsou pohyblivým svátkem, může
být masopustní neděle v rozmezí od 1. února až do 7. března. U nás
se slaví tři dny.
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Tučný čtvrtek
býval přípravou před masopustní nedělí, nazývaný "tučný čtvrtek" či "tučňák", s pestrým
jídelníčkem včetně masa – původně se jedlo hovězí, jehněčí a zvěřina, později pak nastoupila
obliba zabijaček a tradiční vepřové pečeně s knedlíky a zelím, zapíjené pivem. Panovalo
přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.
Masopustní neděle také Taneční neděle
hlavní masopustní zábava začínala o "masopustní neděli".
Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho,
protože se všichni chystali do hospody k muzice, která se často
protáhla až do rána… I masopustní pondělí probíhalo
ve znamení zábavy a tance. Pořádal se tzv. "mužovský bál".
Na takovou zábavu neměla svobodná chasa přístup
a musela se spokojit s přihlížením. V kole bylo vidět jen samé
ženáče a vdané. V každém kraji si lidé vymysleli jiné názvy a jiné zvyklosti.
Maškarní úterý
bývalo svátečním dnem. Byl to také tolik očekávaný den maškar, jichž bylo všude plno.
V průvodu maškar bývaly figury nejrůznějšího druhu. Čím byla maska pitvornější, tím budila
větší pozornost. Tradičními postavami bývali šašek zdobený barevnými papírky, na hlavě měl
špičatou šaškovskou čepici a v ruce nesl bič na odhánění nemaskovaných, medvěd někdy
vedený na řetězu medvědářem, další byla tzv. klibna (šiml, kobyla, koníček) skrývající často
dvě osoby. Dále to pak byly masky jezdce na koni, žida s pytlem nebo rancem na zádech,
bába s nůší, kominík s žebříkem, kouzel a mnoho dalších.
U každého stavení hudba zahrála dva až tři kousky. Maškary byly většinou odměňovány
koblihami, vejci, uzeným masem, které pak společně snědli při večerní zábavě, ale i obilím
a penězi.
Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na
roh a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože nastala
středa a s ní předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci muziku "pochováním basy"
(symbol toho, že v postu si hudebníci nezahrají), Druhý den (na Popeleční středu) se
naposledy konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena
kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb,
vařená krupice, pečené brambory.
A dnes:
V některých regionech obřadní průvod masek, který obchází s muzikou vesnici, konají zvlášť
vypravené skupiny lidí ve specifickém ustrojení a se specifickým chováním. Mnohde se
vybírá do košíku kořalka, vejce, slanina, koblihy nebo Boží milosti. Ty jsou později společně
konzumovány v hospodě během večerní zábavy.
A maškarní úterý? Dnes už ho spíš označujeme jako karneval (synonymum masopustu,
z italského carnevale, vlastně "maso pryč") a s původním masopustním veselím už nemá moc
společného. V některých lokalitách se koná obchůzka bez těchto obřadních prvků a je tak již
jen prezentací masek a formou venkovské (eventuálně i městské) lidové zábavy, která se váže
k určitému datu.
Masopustní pranostiky
Masopustní úterý - Masopust na slunci - pomlázka u kamen. Na ostatky lužky - budou
jablka, hrušky. Bude-li v úterý masopustní neb v středu (Popeleční) vítr aneb vichr, tehdy celý
půst větrný bude.
Popelečná středa - Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok. Suchý půst úrodný rok.
informace z internetu čerpala a zpracovala Irena Janatová
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Společenská rubrika

V měsíci lednu slaví své životní jubileum pan Čestmír Medek
Přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Využijte masopustního období k veselí a přijďte se pobavit na tyto společenské plesy.
22. 1. 2011 sportovní ples a v neděli 23. 1. od 14.00 hod. dětský karneval
12. 2. 2011 námořnickej bál
19. 2. 2011 hasičský ples

Obecní úřad informuje
Souhrn usnesení z veřejného jednání zastupitelstva obce Libštát
ze dne 15. 12. 2010
Z10/067 – ZO Libštát rozhodlo, v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Lomnice nad
Popelkou pro výkon přenesené působnosti komise k projednávání přestupků s platností do
31. 12. 2011 a zmocňuje starostu p. Luďka Opočenského k podpisu uvedené veřejnoprávní
smlouvy.
Z10/068 – ZO Libštát schvaluje přiloženou zřizovací listinu organizační složky obce
s názvem „Dům s pečovatelskou službou Libštát“.
Z10/069 – ZO Libštát vydává na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně
závaznou vyhlášku č. 5/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Touto vyhláškou se zároveň
ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Z10/070 – ZO Libštát schvaluje rozpočtovou změnu rozpočtu obce na rok 2010 podle přílohy
č. j. 688/10/OU ze dne 10. 12. 2010.
Z10/071 – ZO Libštát rozhodlo přijmout, na dobu od 1. 1. 2011 do doby schválení rozpočtu
obce na rok 2011, rozpočtové provizorium pro krytí výdajů běžného chodu obce a chodu jí
zřízených organizací. ZO Libštát schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2011
podle přílohy č. 1 k zápisu z veřejného jednání ZO dne 15. 12. 2010.
Luděk Opočenský, starosta
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Zimní údržba komunikací v sezoně 2010 - 2011
Vážení spoluobčané, vzhledem k letošní bohatší nadílce sněhu je vhodné veřejnost seznámit
se způsobem zabezpečení sjízdnosti obecních cest. Tento rozpis prací je již několik let shodný
a letos oproti loňsku se vůbec nezměnil! Pokud se v současnosti stalo, že sníh byl odklízen
později než ihned, tak to bylo způsobeno technickými těžkostmi. Nejen poruchou traktoru, ale
i tím, že v některých lokalitách bylo časově náročnější tuto sněhovou nadílku odklidit, a tím
docházelo k výjimečným časovým zdržením.
Naše obecní cesty udržuje nejen náš traktor, ale smluvně protahuje a sype traktor DS AGRO
s.r.o. podle této objednávky:
Protah komunikací započne, napadne-li více jak 5 cm sněhu,
v době od 5,30 hod. do 18,00 hod. dle dohodnutého pořadí
v době od 18,00 hod. do 5,30 hod. - jen při kalamitní situaci
nebo na přímou žádost starosty obce.
Protah cest k rekreačním chalupám 1 x týdně v pátek (označ. „X“), nebo napadne-li více jak
10 cm sněhu.
Posyp cest označených „P“ bude proveden: Po - Pá od 7.30 – 16.00 hod.
So – Ne od 8.30 – 12.00 hod.
Pořadí protahu komunikací v obci Libštát traktor DS AGRO s.r.o.:
1. Cesta OU (P, pokud již neposypal p. Mach) - dílny ADV (P) – Větrov - oba Ptačáky (P) aut. zastávka zdrav. středisko.
2. Cesta k zastávce ČD - Vyšehrad -Sedláček - konec Svojeckého lesa.
X - Svojecký les - Kavkázsko k panu Hradeckému otáčka.
3. Cesta cihelnou - Končiny - Kolda - Hollmann - Vatlach - Kotas.
X - Kotas - Končiny Svojek .
4. Cesta Hoření konec - po Palounka - Jína - Kubánek.
5. Cesta Kavkázsko - od závor ke Krabcovi.
X - Krabec - Rosenberg.
6. Cesta Kroužek - panely - Šimek.
7. Cesta Štěpánek – projetí kolejí traktorem, protah po ujetí vrstvy sněhu.
8. X – cesta Bryndov.
9. Cesta Klobouček - jen na zavolání.
Protah komunikací Obcí Libštát vlastní traktor Zetor 7211:
Ostatní naše cesty udržujeme sjízdné pomocí obecní techniky, která je slabší a musí vyjíždět
již při menší vrstvě sněhu, aby tuto práci zvládla. Z tohoto důvodu se může někomu zdát, že
určitá cesta je více protahována a některá méně. Není tomu tak.
Naši pracovníci „dělají, co mohou“.
V případech vážných problémů se sněhovou nadílkou se můžete s důvěrou obrátit na
pracovníky naší obce nejlépe na pověřeného vedoucího pracovní skupiny p. Karla Jiříčka,
který tuto činnost má na starost.
V současné době připravujeme nákup lepší obecní techniky, která nám umožní rychleji
zvládat sněhové kalamity.
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Z Masarykovy ZŠ
Na základní škole v Libštátě jsem nováčkem. Školu jako takovou jsem vídala týden co
týden na cestách na Pedagogickou fakultu v Liberci. Nikdy by mě tenkrát nenapadlo, že
zrovna zde budu realizovat své první skromné pedagogické krůčky.
Ve školství se od dob našich maminek a babiček mnohé změnilo, ač změny nejsou pro
mnoho nezasvěcených patrné. Pro mnohé z nás ještě nedávno bývala škola pouze úmornou
povinností a papouškováním často kusých poznatků. V dnešní době však do škol pronikají
nové školní vzdělávací programy, které dávají možnost jistému svobodnějšímu rozletu
pedagogů. Mění se celkový přístup ke vzdělávání, který z velké míry reflektuje demokratické
rysy liberální společnosti. Vytváří se tak nové generace svobodných mladých lidí, kteří se
doufejme boudou schopni v dnešní složité době, kde přestává platit ideál „znát“ a začíná platit
ideál „umět“, prosadit.
Těmito podstatnými a pro pedagogy náročnými změnami prochází úspěšně i škola
v Libštátě. Investovalo se mnoho finančních prostředků do moderního audiovizuálního
vybavení a pomůcek. A zdejší škola se může chlubit i takovými novinkami, jako jsou
interaktivní tabule, které dokáží dětem výborně zprostředkovávat názorný materiál a
přibližovat se ke ctnostnému ideálu J. A. Komenského „Škola hrou“. Na svých
pedagogických praxích jsem viděla mnoho škol, které ač umístěny v krajském městě Liberci
nejsou takto dobře zajištěny a vybaveny.
Ačkoliv jsem novým pedagogem a nepronikla jsem ještě všemi taji, vidím školu
s velkým potenciálem a zkušeným pedagogickým sborem, která je otevřena inovacím ve
školství. Rozhodně mohu říci, že může úspěšně konkurovat mnohým výrazně větším školám a
to nejen po stránce technické, ale i po stránce osobnostního rozvoje nové generace mladých
lidí.
Hana Hájková
Studentka FPHP v Liberci, začínající učitelka na MZŠ v Libštátě.
(FPHP = Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická)
MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA V LIBŠTÁTĚ OZNAMUJE

konání zápisu do 1. třídy
dne 28. 1. 2011 od 12.00 do 16.00
Přineste s sebou – rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče, žádost k zápisu, zápisní lístek,
dotazník školní zralosti, popřípadě žádost o odklad školní docházky

FIT CLUB POHODA přeje všem občanům a svým příznivcům šťastný nový rok.
Ať se starost všechna zruší a ať vládne pokoj v duši. Co bolelo ať se zhojí, co těšilo, ať se
zdvojí. Aby byly v novém roku jenom slzy štěstí v oku.
Fit club nabízí ve svém programu:
Pondělí: orientalní tance pro děti, pokročilé a začátečnice (17 – 21.00 hod)
Uterý: relaxační posezení s masážemi
Středa: tai-chi posilující vnitřní rovnováhu (18.00 hod.)
Čtvrtek: cvičení maminek s dětmi (9.30 hod.)
Orientální tanečnice otvírá ve středu v 19.15 hod. další kurz tance pro
začátečnice. Přijďte se naučit krásnému tanci, který vyjadřuje krásu těla, léčí a pomáhá
k dobré náladě.
Zájemkyně, hlaste se na tel. 731 600 600
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Sousedky zahajují ve čtvrtky Inspirační večery pro tvořivé.
Angličtina se bude vyučovat v úterý. V dopoledních hodinách (od 8.00-12.00) pro dospělé.
Pokud bude zájem, pro maminky na MD s dětmi. V odpoledních hodinách pro školní děti.
Využijte příležitosti ke svému vzdělávání a hlaste se u Michaely Šlechtové, s kterou si
dohodnete bližší podrobnosti
Eva Janatová, 728 739 286
LIBŠTÁTSKÉ SOUSEDKY zahajují – Inspirační večery pro tvořivé
Srdečně zveme dospělé sousedky, spřízněné duše, k prvnímu posezení
13. 1. 2011 v 18.30 hod.
Místo konání: Fit club Pohoda (zadní vchod MŠ).
Pokud máte tvořivého ducha, přijďte se podělit o své nápady, něčemu
novému se naučit, společně vymýšlet a tvořit nebo si jen tak hrát. Budeme šít,
lepit, stříhat, malovat, pižlat, kutit, kout a drbat.
Na první schůzku si přineste sadu štětců a základní odstíny temperových barev (zakoupíte
v Interpapu).
Režijní příspěvek na každé posezení činí 40 Kč
Vaše sousedky
RAP ENGLISH – OXFORD METHOD
ANGLICKÝ KURZ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
zpívanou a opakující se formou od 18. ledna 2011
kdy: úterý dopoledne pro dospělé, popř. pro maminky s dětmi 100 Kč /hod.
úterý odpoledne pro děti školního věku 50 Kč/45 min
čas: dle telefonické dohody, podle zájmu účastníků
kde: Fit club Pohoda (zadní vchod MŠ)
Lektorka: Michaela Šlechtová, tel. 733 502 166
FIT CLUB POHODA (zadní vchod do MŠ) V následujících zimních měsících jsme pro Vás
připravili - Páteční hodinky pro sebe
Každý pátek (v hodinu, dle domluvy) Vám kosmetička a vizážistka, vyzrálá žena Zuzana
Beňová, poradí, jak si udržet svěží vzhled pleti. Učí, jak si poradit s lehkými kosmetickými
problémy (akné, vrásky, přesušená a nebo naopak mastná pleť...), seznámí s efektivními
přípravky, které pomáhají udržovat pleť hydratovanou a svěží v jakémkoli věku.
Má cit pro individualní krásu, kterou umí zvýraznit vkusným líčením. Po její hodinové péči
už nejedna z Vás odešla domů s příjemným pocitem změny. Chcete-li si na sebe udělat čas,
využijte posezení, které Vás k ničemu nezavazuje. Jen pokud Vás péče zaujme, budete si
moci časem vytvořit vlastní systém péče o krásu, jenž Vám bude vyhovovat.
Kontakt na kosmetičku: 776 467 778
Eva Janatová, Anna Pourová
Redakce žádá dopisovatele o průběžné a včasné dodávání příspěvků!
Uzávěrka příštího čísla bude v pondělí 31. 1. 2011.
Vydavatel: OBEC LIBŠTÁT ev.č. MKČR E 14458
OÚ - internetové stránky www.libstat.info OÚ - e-mail adresa obec.libstat@tiscali.cz
OÚ - 481 689 300; starosta - 481 311 210; matrika - 481 689 547; OÚ dílna - 481 689 546
DPS - 481 320 530
záchranná služba: 155 hasiči: 150
policie: 158
SOS : 112
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