Libštátský zpravodaj
č. 7 – 8 červenec a srpen 2012
Ze starostova stolu
Vážení spoluobčané,
v tomto letním čase bych Vás chtěl seznámit s událostmi a novinkami,
uskutečněnými i plánovanými, kterými jsme se v poslední době zabývali a
které zcela jistě zlepší život nás občanů Libštátu. Ptáte-li se, proč jsem Vás o
těchto událostech neinformoval pravidelněji, tak v nekonečném kolotoči
papírování, zařizování a plánování se mně již nedostával čas na psaní do
Zpravodaje. Nyní bych toto rád napravil.
Letos na jaře jsme rozšířili obecní vozový park o druhý traktor (s předním náhonem), potřebným
na odklízení sněhu, a to včetně čelního nakladače. Tato technika nám pomůže v několika směrech například v lese při stahování dřeva nebo manipulaci s těžkými břemeny. S úklidem sněhu pomůže i nová
naklápěcí radlice, kterou se chystáme zakoupit.
Blízkým tématem pro nás všechny je údržba a oprava obecních silnic, která proběhla na mnoha
úsecích.
V domě s pečovatelskou službou se podařil nainstalovat na dům odvětrávací komínek k čističce,
který napomůže odvodu a rozptýlení zápachu nad střechu domu.
Hlavně pro plánovanou kanalizaci, ale zřejmě i pro možnost relaxace a odpočinku bude využit
pozemek za budovou prodejny COOP, který jsme výhodně získali v aukci. Pevně věřím, že se nám toto
místo podaří zvelebit k radosti všech.
Na poslední RO bylo rozhodnuto zadat dokončení opravy staré vodárny pod Vyšehradem u silnice
na Bělou firmě Jiří Kotas – Stavko.
Tímto samozřejmě výčet pracovních výsledků nekončí, jednáme dále o mnoha projektech. Budu
moc rád, pokud za mnou přijdete s vašimi nápady na možnost zlepšení života v našem okolí. Budou-li v
našich silách, předložím je k dalšímu projednání a případné realizaci zastupitelům. Taktéž bych rád využil
možnosti a pozval Vás všechny na další ročník Libštatského kulturního léta, které je již tradičně
organizováno naším kulturním manažerem panem Mgr. Jaroslavem Vávrou. Je připraven bohatý program
(v příloze), ve kterém si snad každý najde své vyžití.
Luděk Opočenský, starosta
Vážení spoluobčané,
mnozí z Vás si již zvykli, že se v úvodu zpravodaje dozví většinu událostí, které se za uplynulý
měsíc uskutečnily jak v obci, tak na úřadě, proto považuji za nutné doplnit některé další informace
z jednání rady obce a zastupitelstva obce (dále jen RO, ZO). Zde je stručný souhrn z 9. a 10. jednání RO a
3. jednání ZO.

Rada obce
Na 9.a10. jednání přijala 2 usnesení o DPS, konkrétně o přestěhování jedné z nájemkyň ze
zdravotních důvodů a o pronajímání dvoupokojových bytů. Dále projednala rozpočtové změny, doplnila
navržený program jednání ZO a pověřila starostu k jeho svolání na 20. 6. 2012.
Jelikož zařízení ubytovny v KD, které slouží svému účelu od otevření v r. 1994, doznalo značného
opotřebení, bylo na doporučení stavební komise přistoupeno k jeho rekonstrukci. Z nabídek byly vybrány
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na vodoinstalaci firma Čech a Polák, s.r.o. a na stavební a obkladačské práce firma Vratislav Janata DiS.
V rozpočtu na tuto akci bylo počítáno s 180 tis. Kč, bohužel tato částka není dostačující a je na dalším
zvážení zastupitelů, z čeho chybějící finance dodat a následně vyřešit pronájem ubytovny.
Stále horšící se stav vodárny u silnice ke Kovozávodům si loni vyžádal nezbytně nutné
zabezpečení a zajištění proti vniknutí neoprávněných osob. K dalším stavebním úpravám byly opět
osloveny stavební firmy s cenovou nabídkou a z došlých čtyř byla vybrána jedna, jak je výše uvedeno
v článku p. starosty.
Na doporučení stavební komise byl starosta pověřen zveřejněním záměru pronajmout kůlnu u kina
na pozemku č. 311 někomu, kdo provede opravu na vlastní náklady, které budou zohledněny v nájmu. Na
tuto výzvu se přihlásil jeden uchazeč, s kterým bude jednáno.
V roce 2009 rozhodlo tehdejší ZO usnes. č. Z09/51 a 52 o prodeji pozemku parcelní č. 598/1 PK
(orná půda) panu Rosenbergovi a po následném předložení znaleckého posudku s návrhem kupní
smlouvy RO doporučuje ZO pověřit starostu podpisem smlouvy.
Na základě písemné dohody s paní Zdeňkou Devátou ze dne 28. 2. 2012 musí obec Libštát ke
stavebnímu povolení na stavbu ČOV a kanalizace provést na své náklady oddělení částí pozemků parc. č.
187/1 a 188/1. RO pověřila místostarostu obce Pavla Janatu k oslovení 3 firem, výběru nejlevnější a
následné spolupráci s oddělením těchto parcel. Dále schválila mimořádnou odměnu ředitelce MŠ.
Dále byla RO seznámena se záležitostmi DPS a nájemního bydlení, s žádostí o odkoupení
pozemku a programem Libštátského kulturního léta.

Zastupitelstvo obce
3. jednání bylo na samém začátku doplněno o dva body, které předložil pan MUDr. Šlechta, a to o
bod 7 - zvýšení nájemného v DPS na 40Kč/m2 a bod 8 - upevnění smírčího kříže před základní školou
k pevnému podkladu, aby nedošlo k jeho odcizení, jak se tomu stalo před nedávnem v obci Želechy. Dále
se jednalo o úpravě rozpočtu, jak na straně příjmů, kde došlo k navýšení z příjmů z lesa a dotací z Úřadu
práce, tak u výdajů, a to u daní z příjmů, dotací z úřadu práce, krajského úřadu a nákupu technického
nářadí a průzkumných vrtů ohledně kanalizace, o kterých Vás v minulých číslech informoval
místostarosta obce.
ZO pověřilo pana Ing. Miloše Hvězdu k zastupování obce na valné hromadě honebního
společenstva a schválilo závěrečný účet obce, který byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce 15 dní před
jeho schválením. Vzaly na vědomí zprávy o provedených veřejnoprávních kontrolách v příspěvkových
organizacích (mateřská a základní škola) a schválily se jejich odpisové plány.
ZO schválilo nákup pozemku (zmiňovaného výše p. starostou) a stanovilo nejvyšší možnou cenu
na jeho nákup. Všechna usnesení k těmto bodům byla přijata.
Dále starosta informoval zastupitele o doporučení stavební komise o možnosti nákupu frézingu na
opravu prašných cest na Končinách. V diskuzi k tomuto bylo podotknuto, že tyto cesty nejsou v majetku
obce a nejdříve by mělo dojít k jednání s majiteli a následně pozemky pod cestami směnit za obecní. Nato požádala o slovo paní Jana Malá a předala mu žádost o směnu dotčených pozemků za pozemky obecní.
Tak to byl stručný výčet z jednání rady a zastupitelstva obce. Zápisy z těchto jednání jsou Vám
k dispozici na nástěnce umístěné ve vstupní hale budovy obecního úřadu.
Děkuji všem, kterým není dění v obci Libštát lhostejné, a také za Vaši pochvalu naší práce.
Na obecním úřadě je do konce srpna k nahlédnutí kronika Obce Libštát s událostmi za rok 2011.
Irena Janatová, radní

Libštátští dokázali udržet 10 let kulturní festival
Za 10 let si festival získal slušné renomé a jeho pořady navštívilo více než 20 000 diváků z mnoha
měst a obcí, jejichž přesný počet se samozřejmě určit nedá.
Každý rok nabízí pořady pro děti a mládež, zavítal do Domu s pečovatelskou službou v Libštátě.
V rámci „Léta“ se loni uskutečnil Sjezd rodáků Libštátu. Využívali jsme prostor KD Libštát, všech tří
kostelů, Janatova statku, školy, náměstí, palouku před evangelickým kostelem, zátiší za železniční
zastávkou (D. Bodnár) a domu s pečovatelskou službou. Festival zavítal také do Košťálova, Semil,
Bozkova, Lomnice nad Popelkou a Bystré nad Jizerou.
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Díky obci, památkářům a výrazné aktivitě Farního sboru Českobratrské církve evangelické
v Libštátě se podařilo zachránit luterský kostel Na Hořením konci. Podílem na kulturních pořadech
Spálovského babího léta přispěl i k záchraně tamní kaple, majetku libštátského evangelického sboru.
Dalším pozitivem byla i úprava jeviště v Kulturním domě Libštát.
V pořadech léta vystoupili významní umělci a skupiny: Jaroslav Krček s rodinou, Pavel
Lohonka (Žalman), královna české country Věra Martinová, legendární skupina Rangers, světoznámý
sbor Jitro Hradec Králové, vítěz 27 mezinárodních soutěží, a neméně slavná skupina Gentlemen
Singers, Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice, český sbor roku 2011, a věhlasná Jizerka
Semily, filmový historik Pavel Taussig, autor řady publikací o filmu, scénářů a námětu k filmu Kolja,
operní pěvkyně Věra Poláchová (figurovala v širším výběru na Cenu Thálie) a Edita Adlerová
(nejmladší česká Carmen), Irena Budweisserová, zpěvačka skupiny Spirituál kvintet, písničkáři
Jaroslav Hutka a Jaroslav Lutka, barokní mág Michael Pospíšil a další. Velký prostor dostalo
amatérské umění. Zavítali k nám ochotníci z Lomnice, Vysokého nad Jizerou, Semil, Chlumce nad
Cidlinou, Košťálova, Turnova, Železnice a Jilemnice, ale také loutkoherci z Liberce, Prahy, Turnova
a Hradce Králové. Vystoupily tu taneční a folklorní skupiny Hořeňák z Horní Nové Vsi, Krakonoš
z Vrchlabí a skupina T.I.K. z Jilemnice. Významnou součástí festivalu se staly aktivity L. Fejfara a
jeho skupiny (Libštátské domy, filmy z historie Libštátu, pořad Skáču, skáčeš, skáčeme o skokanských
můstcích, kde jsme přivítali i mistra světa v letech na lyžích p. Karla Kodejšku). Proběhlo zde jedno
z prvních promítání filmu Nepřítelem osudu o lomnickém hrdinovi plk. Františku Truhlářovi, k němuž
namluvil komentář Zdeněk Svěrák. Propagací jsme pomáhali fantastickým Oblastním přehlídkám
dechových hudeb v Košťálově.
Na festivalu se vystřídalo mnoho žánrů umění: opera, dětská operka, muzikál, činohra, sborové
umění, orchestrální hudby, folk a country, dechovka, folklorní a klasický tanec, recitace, sólový operní
zpěv a písničkáři. Nechyběly přednášky, besedy (např. se známým bylinářem Pavlem Váňou), ale ani
projekce s libštátskou tematikou. Nejcennější je pak zapojení desítek lidí z Libštátu, ale i odjinud do
přípravy festivalu. Není možné všechny vyjmenovat, ale třeba zmínit alespoň skupiny evangelického
sboru, D. Bodnára, P. Janaty, E. Janatové, obyvatel domu s pečovatelskou službou, ale také
sportovců, hasičů, pracovníků obce Libštát i Košťálov. Mimořádné zásluhy pak patří věrným
libštátským, avšak i přespolním sponzorům, obcím Libštát a Košťálov. Bez nich by se festival
nemohl nikdy uskutečnit. Je to fenomén, kterého si je zapotřebí upřímně vážit. Věříme, že se nám 10.
ročník vydaří, budeme-li všichni spolupracovat jako v minulosti.
Jaroslav Vávra

Libštátský osmiboj absolvovalo dvacet odvážných
Po úspěšném prvním ročníku zábavného Libštátského osmiboje se letos v
sobotu 30. června uskutečnilo další pokračování tohoto netradičního zápolení na
hřišti v Hliňáku.
Sportovní odpoledne nejen pro dospělé opět nabídlo osm různých disciplín a
někteří soutěžící předváděli doslova neuvěřitelné výkony.
A v čem se závodilo? Ve skákání v pytli, v disciplíně létající koberec,
foukání balónků, pojídání párků, chůze na chůdách, skákání přes švihadla, oblékání
věcí a běhu na běžkách.
Z celkového počtu 20 soutěžících se v kategorii mužů stal vítězem Štěpán
Kušnierik s celkovým součtem času 174s, druhý Jaroslav Smolík 180s, a třetí Josef
Janata se 185s. V kategorii žen zvítězila Helena Wolfová s časem 205s a na druhém místě Dana Jiřičková
s časem 255s. Po ukončení soutěží probíhala na hřišti volná zábava za doprovodu kapely Konverze Band.
Irena Janatová

Okresní seriál v požárním útoku pokračoval Libštátským pohárem
V sobotu 14. 7. 2012 pokračoval v Libštátě svým 4. kolem seriál soutěží v požárním útoku
pořádaný Okresním sdružením hasičů Semily. Historicky první ročník Libštátského poháru přilákal k
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zápolení o další body do celkového hodnocení letos nejvyšší počet týmů - 21 družstev mužů a 6 družstev
žen.
Začínalo se tradičně kategorií žen. Ta byla ovlivněna drobnými chybami družstev i jedinou
dešťovou přeháňkou za celé odpoledne. Na třetím místě skončila děvčata z Bozkova (44,29s), na druhém
místě se umístily ženy z Roprachtic (30,90s) a vítězkami se staly po velmi krásném provedení svého
pokusu ženy ze Želech (25,86s). Průběžné vedení si stále udržují ženy z Bozkova.
Po nich se již představili na dráze muži. Domácí Libštát startující jako první předvedl velmi
povedený pokus (23,25s) a nasadil tím laťku pro ostatní poměrně vysoko. Ve velice vyrovnané soutěži je
dokázala překonat pouze tři družstva – třetí Bítouchov (23,20s), druhá
Ploužnice „B“ (23,02s) a precizním pokusem soutěž ovládli muži z Veselé
(22,19s), kteří jako jediní dokázali pokořit hranici 23 vteřin. Nevedlo se dosud
stoprocentně úspěšné Ploužnici „A“, která tak přenechala v celkovém
hodnocení poháru své první místo Bítouchovu.
Mezeru mezi ukončením soutěže a vyhlášením výsledků vyplnil
ukázkový útok dětí z místního sboru, který sklidil potlesk všech soutěžících i
diváků tohoto zajímavého sportovního odvětví.
Nejlepší týmy si domů odvezly krásné poháry a šampaňské a všichni
zúčastnění snad i příjemný pocit ze soutěže a z poznání nového místa v
seriálech hasičských soutěží.
Naše výsledky: ženy: 4. z 6 s časem 64,81 muži: 4. z 21 s časem 23,25
za SDH Irena Janatová
Skvrny na naší říčce Olešce
Tak jsem zas po malé pauze použila spojovací cestu z náměstí na Malou Stranu. Tentokrát mou
pozornost neupoutaly psí výkaly, ale voda v Olešce, ve které s našimi kluky pozorujeme ryby. Tentokrát
jsme ale místo ryb sledovali stále větší a větší duhové mastné skvrny, které připlouvaly po vodě. Ve snaze
zabránit nějaké ekologické havárii jsme spolu s místostarostou obce zavolali na linku 112. Bylo totiž letos
již po druhé, co se ve vodách Olešky objevily mastné skvrny.
A tak odpolední klid ve čtvrtek 19.7 vystřídal hlas sirén zasahujících hasičů z Lomnice a Semil.
Podle jednoho z hasičů bylo skvrnu ze břehu špatně vidět, což jim ztěžovalo práci. Mastnou skvrnu o
rozloze cca 3 x 6 metrů za použití sorpčních rukávů a za nasazení nafukovacího člunu, se kterým se
prováděl průzkum zasažené hladiny a následné natažení sorpčního prostředku, nakonec zlikvidovali. Dle
jeho slov nešlo o naftu ani benzín či motorový olej, ty by byly cítit. Zřejmě šlo o nějaký použitý olej na
smažení, kterého se někdo potřeboval zbavit, a protože nevěděl jak, prostě ho vylil do Olešky.
Co dodat na závěr? Jakýkoliv olej je nebezpečný odpad a uložený v nádobě by vám ho měli vzít
ve sběrném dvoře. Svůj článek zakončím citátem, který léta visel ve výloze COOPU, vzpomeňte si na něj,
až budete likvidovat své odpady!

„Nezdědili jsme planetu od svých rodičů, ale půjčili jsme si ji od svých dětí.“
Irena Janatová

Fotbal v Libštátě
Konečné tabulky ročníku 2011/2012
Okresní přebor – mladší přípravka
o 9. až 16. místo
3. místo, bilance 7 – 2 – 5, skóre 46:44 a 23 bodů

Okresní přebor – starší žáci
3. místo, bilance 8 – 1 – 3,
skóre 39:13 a 25 bodů

Okresní přebor – starší přípravka
3. místo, bilance 15 – 1 – 8, skóre 148:100 a 46
bodů

1. A třída – dorostenci
3. místo

Okresní přebor – mladší žáci
1. místo, bilance 19 – 0 – 1, skóre 17: 25 a 57
bodů

Okresní přebor – muži
2. místo, bilance 17 – 6 - 3, skóre 75:40 a 57
bodů
Zdeněk Kousal
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Společenská rubrika
05. 06. 2012 se paní Monice Marii Barszcz a panu Michalu Stehlíkovi narodil syn Andrej
26. 07. 2012 se manželům Janě a Radkovi Dlaskovým narodil syn Ondřej
Rodičům gratulujeme a přejeme, aby jim jejich malé poklady ve zdraví rostly.

V měsíci červenci oslavili své životní jubileum:
paní Jarmila Zajícová
pan Slavomil Báča
paní Helena Dvořáková
Jubilantům blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní pohody a
spokojenosti do dalších let.

Trocha historie nikoho nezabije…
Vzpomínky paní Libuše Vedralové …….. Ona období 2. světové války
Začala jsem chodit do školy v roce 1937. Byl hezký, suchý podzim. Měli jsme tenkrát staré rádio
ve tvaru románského okna, chytila se na něj pouze stanice Praha. Hlásilo se slovy Praha – Brno –
Bratislava – Košice - Moravská Ostrava a Bánská Bystrica. Pak hlasatelka oznámila: „Československá
tisková kancelář hlásí“. Napjatě jsme sledovali zprávu o zdravotním stavu pana prezidenta T.G.Masaryka.
Když 14. září zemřel, truchlil celý národ. Ve větších obcích se pořádaly symbolické pohřby. Masarykova
busta byla obklopená květinami, u níž stála čestná stráž, většinou sokolů. Jak se politická situace
vyhrocovala, často se Nekulovo, bude válka, nebude? Mé dětství v té době provázel strach. Ve škole nás
paní učitelka školila, co a jak dělat v době náletu. Prý půjdeme do lesa a každý se postaví k jednomu
stromu, snad aby nás nebylo vidět. Dokonce jsme to nacvičovali. Následovaly úvahy o tom, co bude, až
budou domy rozbité, dráha zničená. Tak to si mohla paní učitelka odpustit. Děti ve věku šesti let to
nevyřeší. Zatím se nic nedělo. Uběhnul rok, byla tu mobilizace. Tatínek narukoval, zabrali nám koně na
vojnu, naštěstí jen jednoho. Odešel krmič Karel Husejník, vrátil se na Slovensko, a pomocnice
v domácnosti.
Štěstí v neštěstí, že Andrej Kopyniak jako cizinec nemusel narukovat. Byl to dobrý kočí,
spolehlivý. Dědeček do toho dal rozum a Andrej to vykonal. Původem Ukrajinec od Přemyšlu, který se
po vzniku Sovětského svazu odmítl vrátit domů. Na Ukrajině měl statek, v Československu dělal kočího.
Říkával: „ Máme to tu hezký, ale sedlačina tady dá moc práce. My tu půdu jen tak trochu rozryjeme,
ručně tam zaházíme pšenici a pšenice je jako rákos. Krmit dobytek pomáhal pan Fišera, asi 60letý člověk.
Za mobilizace se hlásil na vojnu, prý do kasáren krmit koně. Pochopitelně ho odmítli. Naše dvě dělnice,
paní Hadincová a paní Špínová, dneska by se řeklo v důchodovém věku, pomáhaly mamince dojit. Měli
jsme 13 krav a dojilo se ručně. Maminka o půl páté ráno šla odemknout domovní dveře a paní Špínová už
tam čekala. Českého člověka neopouští humor ani v těžkých dobách. Na podstavec
sochy sv. Václava na Václavském náměstí v Praze prý někdo v těžkých časech umístil
ceduli tohoto znění:
„ Co tu stojíš. Chop se meče! Nevidíš, že nám voda do p---le teče?“
Tatínek narukoval do Jičína a ještě ten den byli ubytováni v Popovicích na
statku. Za několik dní pak transportováni vlakem do Trutnova, do „Turnhalle“
(tělocvičny). Po několika dnech na Zlaté návrší v Krkonoších do bunkru (pevnůstky)
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číslo 40. Byla pod cestou ze Zlatého návrší na Labskou boudu. Bylo v ní pět mužů vyzbrojených
puškami, granáty a těžkým kulometem ve střílně československé konstrukce. V této pevnůstce byl
s tatínkem pan Janata Lucký a zbývající vojáci ze západních Čech, od Chebu. Prostor byl stísněný, v noci
mohli spát pouze na boku, chtěli-li se otočit, museli se otočit všichni.
Hotely v Krkonoších v té době byly úplně prázdné, na rozcestí v Hrabačově začínalo vojenské
pásmo, dál už byl vstup zakázán, tam už hlídkovali vojáci. Když po „Mnichovu“ naši vojáci ustupovali
z hor, zastavil se u našeho statku v Libštátě č.p. 97 oddíl asi šedesáti vojáků vedených poručíkem. Ten
zašel do domu, zeptal se maminky (tatínek byl ještě v armádě), mohla-li by je ubytovat ve stodole.
Maminka se šla zeptat dědečka (měl před sebou poslední rok života), co o tom soudí. „Co můžeš mít
lepšího než vojáky ve stavení,“ řekl dědeček. Na mlaty a do přístodolku se natáhla sláma a vojáci zůstali.
Důstojník dostal postel v domě - pán je na tom vždycky líp než kmán. Zatím co se vyjednávalo, vojáci
posedávali po břehu. Když vtom šel okolo nějaký starý člověk a povídá: „Hoši, hoši, kdyby vás tak viděl
Žižka“………..
Pokračování příště.
Z archívu Lubomíra Fejfara

10. OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB
V KOŠŤÁLOVĚ 1. září 2012 od 13:00 h
HASIČSKÝ AREÁL „POD KOZLOVEM“
POŘADATEL: DH TÁBORANKA A SDH KOŠŤÁLOV VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ
PROGRAM:
13.00 – 13.10 Průvod, zahájení, mažoretky DDM
Lomnice
13.10 – 14.00 DH JAVORKA Lázně Bělohrad
14.00 – 14.05 Mažoretky DDM Lomnice
14.05 – 14.55 DH OPOČENKA z Opočna

14.55 – 15.05 Mažoretky DDM Lomnice
15.05 – 15.30 Václav FALTUS
15.30 – 16.20 DH TÁBORANKA Košťálov a
Miloň Čepelka
16.30 – 18.00 MORAVANKA Jana Slabáka

Informační centrum v Semilech
V pondělí 2. července byla v prostorách budovy Muzea a Pojizerské galerie slavnostně otevřena
nová kancelář turistického informačního centra. Ta byla do budovy muzea přestěhována z prostor v
domku na Riegrově náměstí.
Otevírací doba informačního centra je o prázdninách totožná s nynější otevírací dobou muzea,
tedy denně od 9 do 17 hodin. Kromě obvyklých propagačních materiálů o regionu je k dispozici příjemné
posezení a internet zdarma.
Pokud do semilského muzea zavítáte, tak současně můžete zhlédnout stálou expozici muzea a
galerie s prázdninovou výstavou z cyklu Kdo si hraje, nezlobí, která je věnovaná historii stavebnice
Merkur a výstavě leporela Z dějin udatného národa českého výtvarnice Lucie Seifertové. Nedávno
zpřístupněné sklepní prostory muzea hostí navíc malou čarodějnickou výstavu.
Podnikněte prázdninové cyklovýlety z Jilemnice po širokém okolí
Na léto připravili v Informačním centru v Jilemnici řadu cyklovýletů s
průvodcem. Výlety budou probíhat dvakrát týdně v červenci a srpnu, z toho se
vždy jeden výlet uskuteční o víkendu. Z rozmanitých tras si vyberou rodiny s
dětmi i nároční cyklisté.
Poznejte Krkonoše ze sedla kola. Trasy máme již připravené a seznam
výletů je níže. Trasy jsou rozdělené na obtížnější a méně náročné. Každý z
účastníků pak dostává i přesný popis trasy.
Na jednotlivé výlety je nutné přihlásit se předem. Přihlášky přijímají v informačním centru od
pondělí do soboty vždy na dva výlety probíhající v témže týdnu. Můžete si vybrat třeba jen část trasy,
vždy je proto dobré mít s sebou vhodnou cykloturistickou mapu, s jejímž výběrem vám v informačním
centru poradí.
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Podmínkou pro účastníky je základní cyklistická výbava, jako je přilba a sada na opravu defektů.
Podrobný popis trasy konkrétního výletu obdrží každý účastník při přihlášení.
Informační centrum i při startu akce Prázdninových cyklovýletů s průvodcem nadále pořádá i
dosavadní Cyklovýlety na míru. Speciální cyklovýlety na míru jsou pro ty, kteří si nevědí rady s
naplánováním výletu, aby odpovídal jejich schopnostem a cyklistické zdatnosti. Proto nabízíme tuto
možnost a každému individuálně poradíme a doporučíme trasu na míru. Tato nabídka trvá i v červenci a
srpnu.
Čtvrtek 9. 8. 2012 Jilemnice - Martinické
rybníky - Jilemnice
Trasa vhodná pro rodiny s dětmi - Start u
Informačního centra v 10:00
Neděle 12. 8. 2012 Jilemnice - Mrklov Benecko - Rovinka - Horní Mísečky Jilemnice
Náročná trasa - Start u Informačního centra v
13:00
Čtvrtek 16. 8. 2012 Jilemnice - Trutnov Rýchory - Jilemnice
Náročná trasa - Start na vlakovém nádraží
Jilemnice v 8:30

Neděle 19. 8. 2012 Okolo Jilemnice
Středně náročná trasa - Start u Informačního
centra v 13:00
Čtvrtek 23. 8. 2012 Jilemnice - Roztoky Kruh - Jilemnice
Trasa vhodná pro rodiny s dětmi - Start u
Informačního centra v 10:00
Neděle 26. 8. 2012 Jilemnice - Dolní Dvůr Strážné - Jilemnice
Náročná trasa - Start u Informačního centra v
11:00

OdKomunity.cz – místo, kde si lidé pomáhají
koordinátor projektu pro ČR:
Ing. Marián Repáň, Ľ. Fullu 5, 84105 Bratislava, SR,
tel: +421 903 103 906, email: repan@odkomunity.sk
Projekt OdKomunity umístěný na internetové stránce
www.odkomunity.cz, vytváří společenství lidí, kteří jsou v případě potřeby připraveni
pomoci tomu, kdo pomoc potřebuje. K dnešnímu dni jich je již přes 450. Je zaměřen na rozvoj pomoci a
sounáležitosti mezi obyvateli obcí a jejich blízkého okolí, s dopadem na ekologii a sociální pomoc.
Určitě máte i vy zkušenost, že jste někomu půjčili věc, kterou neměl a dočasně potřeboval. Nebo
jste si takto půjčili od někoho vy. Taková sousedská výpomoc zde existuje od nepaměti.
Já půjčím něco tobě a ty zase něco jiného mně
Princip spočívá v tom, že věci, které vám 360 dnů do roka jen někde leží a čekají na použití,
poskytnete ostatním. Věci, které nepoužíváte nebo používáte minimálně a je vám je líto vyhodit nebo
darovat, protože to bylo drahé nebo to můžete ještě někdy potřebovat, tak mohou posloužit zatím jinde.
Vždyť vám zas na oplátku někdo půjčí to, co potřebujete vy. A ušetříte oba. Už nejen pro sociální a
ekologicky smýšlející menšinu se stává důležitou pomoc jiným, ochrana životního prostředí a
minimalizace negativních dopadů na okolí. Toto jsou totiž "vedlejší efekty" spoluspotřebitelství, jehož
výhody si uvědomuje stále větší část populace.
Dejme nepotřebné věci do koloběhu!
Princip fungování OdKomunity.cz a OdKomunity.sk, prvního a zatím jediného takového
společenství v Čechách a na Slovensku je jednoduchý. Po zaregistrování, si nahrajete věci, které chcete
půjčovat. Pokud si někdo bude chtít něco od vás půjčit, kontaktuje vás a domluvíte se na předání věci. Za
věc můžete požadovat bezpečnostní zálohu. Jen co se vám věc vrátí, vy vrátíte zálohu. Obdobně si můžete
i vy půjčovat od ostatních uživatelů. Drtivá většina uživatelů půjčuje své věci nezištně. Také členství v
komunitě je bezplatné.
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KINO

3. květen
LIBŠTÁT

RIO
10. 08. 2012 – pátek od 18.00 hodin
Papoušek Blu žije na malém městě se svojí paničkou Lindou, která ho před léty zachránila před pašeráky. Blu se
nikdy nenaučil létat, ale není pro něj problém uvařit kávu, připravit snídani, vyčistit si zuby… Když jednou zjistí,
že Blu není posledním na světě, vydají se na cestu do Ria za papoušicí Perlou.
USA 2011, animovaná rodinná komedie, 92 min., mluveno česky, mládeži přístupno
OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
31. 08. 2012 – pátek od 18.00 hodin
„Na žádnej ťukes nemáte, jste dřeváci, a proto taky hrajete vokres.“ Málokterý trenér by hru svého mužstva popsal
líp. Slavojem Houslice prošlo mnoho hráčů a koučů, ale jen legendární trenér Pepik Hnátek se v něm zapsal
navěky. Hrají: M. Krobot, O. Vetchý, L. Sobota a další
ČR 2012, komedie, 104 min., mluveno česky, mládeži přístupno
SNĚHURKA A LOVEC
07. 09. 2012 – pátek od 18.00 hodin
Pohádka skončila! Zapomeňte na Sněhurku, jejímuž líbeznému zpěvu v legendární disneyovce naslouchá celá
příroda. V téhle verzi křehká princezna neváhá vlézt do brnění a na zlou macechu vyrazit s mečem v ruce.
Sněhurka a lovec paradoxně odpovídá původní verzi bratří Grimmů víc než Disneyho film.
USA, 2012, dobrodružný, fantasy, 126 min., mluveno česky, mládeži přístupno
PRCI, PRCI, PRCIČKY – ŠKOLNÍ SRAZ
14. 09. 2012 – pátek od 18.00 hodin
Jablečný koláč coby trenažér prvního sexu už nečekejte. Jinak se ale hrdinové komediální série Prci, prci, prcičky
příliš nezměnili, i když jako dospělí spíš než erotické úspěchy sbírají trapasy a ztráty. Na scénu se vracejí prakticky
všichni oblíbení „sexuální štvanci“, včetně Jimova táty a Stiflerovy mámy.
USA, 2012, romantická komedie, 113 min., české titulky, mládeži přístupno od 15 let
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
21. 09. 2012 – pátek od 18.00 hodin
Dva roky po diváckém hitu „Líbáš jako Bůh“ přichází autorka a režisérka Marie Poledňáková s volným
pokračováním úspěšné komedie. Příběh filmu začíná ve chvíli, kdy staré manželské svazky jsou definitivní
minulostí, a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový společný život. Ovšem, jak už to tak bývá, pouto s
bývalým životem nelze zpřetrhat jen tak jednoduše. Hrají: J. Bartoška, K. Magálová, O. Kaiser, E. Holubová, R.
Vojtek, M. Issová, J. Langmajer, T. Kostková, P. Nárožný
ČR, 2012, komedie, 113 min., mluveno česky, mládeži přístupno
SIGNÁL
28. 09. 2012 – pátek od 18.00 hodin
Kája (Kryštof Hádek) a Filos (Vojta Dyk) přijeli do vesničky prý proto, aby vyhledali nejlepší místo pro instalaci
nového mobilního vysílače. Vesnice se pod vidinou zisku změní v bitevní pole, a to s využitím všech povolených i
nepovolených zbraní. A jsou Filos s Kájou tím, za koho se vydávají?
ČR, 2012, komedie, 115 min., mluveno česky, mládeži přístupno
v s t u p n é: 40,-Kč
rezervace vstupenek telefon 606 068 767, 607 801 666, změna programu vyhrazena
webové stránky kina: www.dokina.cz

Redakce žádá dopisovatele o průběžné a včasné dodávání příspěvků!
Příspěvky odevzdávejte na OÚ Libštát nebo zasílejte na email: obec.libstat@tiscali.cz .
Uzávěrka příštího čísla bude v pátek 31. 08. 2012.
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