Libštátský zpravodaj
č. 9 – září 2012
Ze starostova stolu
V první řadě bych rád pozdravil do nového školního roku všechny
školáky včetně jejich pedagogů a připomenul změnu vedení v MZŠ Libštát.
Po úspěšném zvolení se novou ředitelkou školy stala Mgr. Jana Marková,
ještě jednou blahopřeji ke zvolení a do prvního roku ředitelování přeji hodně
trpělivosti, radosti a úspěchů při přípravě žáků na jejich další vzdělávání.
Po několika měsících úsilí našich zaměstnanců a řemeslníků se podařilo částečně zrekonstruovat
kanceláře obecního úřadu. Historický a nepraktický starý nábytek, který byl již v katastrofálním stavu,
jsme vyměnili za účelový kancelářský nábytek. Kdysi se s vlhkostí ve stěnách bojovalo dřevěným
obložením, ve kterém se držely houby a nepříjemný hmyz od mravenců počínaje, u škvorů konče.
Dřevěné prohnilé obklady stěn jsme odstranili včetně dvoucentimetrové plísně a ošetřili sanační omítkou.
Řádně odvětrali 4cm otvory, které brání pronikání vlhkosti. Všechny místnosti byly vymalovány a
doplněny o novou elektroinstalaci (ještě izolace bavlněnou nití a jednofázový rozvod neodpovídající
dnešním normám) a zdravotně odpovídajícími židlemi. Jak jste si jistě všimli, vybudovala se i předsíň,
především z důvodu dodržení zákona o ochraně osobních údajů. S tímto zákonem též souvisí vybudování
spisovny (archivu), zbylý prostor je využit jako kuchyňka. Pevně věřím, že se Vám ve zrekonstruovaných
prostorách bude líbit a návštěva úřadu bude i proto příjemnější.
V prvních srpnových dnech se na hřišti u DPS uskutečnil 80m zkušební vrt na pitnou vodu. Pokud
voda projde všemi testy a čerpacími zkouškami, bude zde vybudována nová vodárna pro náš Svazek obcí
Libštát-Košťálov. Míra použití ve veřejné síti ovšem závisí na kvalitě vody, proto ji necháme řádně
prozkoumat.
Dále pokračují opravy vozového parku. Důkladnou opravou prošla Škoda Pick-up, odstranila se
veškerá koroze, opravil se lak. Nově zakoupený traktor se opravuje a připravuje na technickou kontrolu a
do plného provozu by se měl dostat v průběhu září.
S končícími prázdninami přeji všem školákům hodně úspěchů při návratu do školních lavic,
rodičům co nejméně starostí a hodně trpělivosti.
Vážný úraz, který se na počátku srpna stal na náměstí, mě přiměl k zamyšlení. Když přistával
vrtulník, měl problémy s dostatkem prostoru pro přistání v tomto prostoru. Myslím si, že by bylo vhodné
zvážit přestěhování drátů od elektřiny a rozhlasu pod zem. U vážných úrazů jde především o rychlost a
prostor náměstí by byl velmi dobrým střetávacím místem sanitek i vrtulníku, který naši obec navštívil v
posledním roce již dvakrát (celkem čtyřikrát). Doufám, že pro tento návrh získám podporu a v zájmu
zdraví nás všech se brzy uskuteční.
Luděk Opočenský, starosta
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Vážení spoluobčané,
tak jako v minulém čísle přidávám aktuální informace z dění v obci a obecním úřadě:
Valná hromada Svazku obcí Košťálov – Libštát, konaná dne 28. 6. 2012 v kanceláři starosty obce
Košťálov, schválila:
celoroční hospodaření a závěrečný účet Svazku za rok 2011 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2011, provedené pověřeným kontrolorem Krajského
úřadu Liberec, bez výhrad.
zprávu o hospodaření Svazku za rok 2011
vzorový návrh smlouvy o právu k provedení stavby Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV.
pověření pro předsedu rady svazku PaedDr. Janatu k podepsání výše uvedených smluv jménem
svazku.
pověření k jednání o případných podmínkách, jež by si někteří vlastníci pozemků mohli
stanovovat, pro starostu obce Košťálov PaedDr. Miloslava Janatu pro smlouvy na území obce
Košťálov (k.ú. Košťálov, Čikvásky a Kundratice) a pro místostarostu obce Libštát Pavla Janatu
pro smlouvy týkající se pozemků na území obce Libštát (k.ú. Libštát).
Pověření pro projektanta Ing. Zdeňka Hudce na zajištění a organizaci smluvních jednání v této věci.
Tzv. okurková sezóna je i u nás, a tak se kromě několika nově přidělených bytů v DPS na jednání
rady obce o ničem jiném nehlasovalo. Z aktuálních informací vybírám toto:
Pan místostarosta obce Pavel Janata informoval o nově vypracované požární zprávě k projektové
dokumentaci sběrného dvora. Stavební úřad má již všechna potřebná vyjádření a podklady nutné ke
stavebnímu povolení a nic nebrání jeho vydání.
Na oplocení zahrady a hřiště u mateřské školy se intenzivně pracuje, aby byl dodržen termín
realizace (říjen 2012), což je jedna z podmínek dotace.
RO rozhodla o vypsání výzvy na obsazení místa vedoucí organizační složky obce DPS Libštát po
dobu zástupu za mateřskou dovolenou.
Kanalizace - pan starosta na jednání rady informoval ve věci podání žádosti o dotaci na kanalizaci.
Žádost byla podána pouze na 1. etapu ČOV, na 2. etapu Košťálov, na 3. etapu - Libštát žádost podána
nebyla.
Místostarosta obce pan Pavel Janata firmu Provod požádal o písemné vysvětlení ke vzniklé situaci.
Bohužel do uzávěrky zpravodaje od nich žádné písemné stanovisko neobdržel. Nicméně firma Provod
přislíbila schůzku se zastupiteli. Další informace Vám mohou být sděleny na veřejném jednání
zastupitelstva.
Irena Janatová, radní

Nejúspěšnější sezona libštátského šachu
Někdy na podzim letošního roku 2012 uplyne 35 let, kdy byl v Libštátě
založený šachový oddíl, jenž se od té doby zúčastňuje šachových soutěží
organizovaných českými šachovými orgány.
V uplynulé šachové sezóně, která se hrála v letech 2011-2012,došlo
k největšímu úspěchu v dějinách libštátského šachu: družstvo A obsadilo páté místo
v nejvyšší šachové soutěži zvané Krajský přebor Libereckého kraje, kde soutěží
každoročně dvanáct výkonnostně nejsilnějších šachových družstev kraje o titul přeborníka Libereckého
kraje, jenž postupuje do druhé ligy. Největší překvapení šachové veřejnosti však připravilo družstvo
LIBŠTÁT B, které skončilo v krajské soutěži první třídy Libereckého kraje na prvním místě a vybojovalo
si právo účasti ve stejné soutěži, v níž hraje šachové družstvo LIBŠTÁT A. To však způsobilo
libštátským šachistům nejenom velkou radost, ale před zahájením nové soutěžní sezóny, která se bude
hrát od podzimu 2012 do jara 2013, ještě větší starost. Někteří šachisté si totiž přejí, aby Libštát postavil
v šachové sezóně 2012-2013 do Krajského přeboru Libereckého kraje dvě výkonnostně slabší družstva. I
když by tato družstva třebas skončila na posledních dvou příčkách, jedno z nich, které by se umístilo na
předposledním jedenáctém místě, by se totiž v příští sezóně v KP udrželo. Je tomu tak proto, že uplynutá
šachová sezóna přinesla největší neúspěch všem třem družstvům, které reprezentovala Libereckým kraj
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v druholigových soutěžích. Desko Liberec A, Nový Bor C i Záluda Turnov C skončila v druholigových
soutěžích na sestupových příčkách a budou nyní soutěžit v KP Libereckého kraje. Lze proto očekávat, že
v příští sezóně bude sestupovat z KP Libereckého kraje pouze jenom družstvo, které skončí na posledním
dvanáctém místě, jelikož z druhé ligy už prakticky nemá kdo do KP Libereckého kraje spadnout.
Podle mého názoru o tom, zda Libštát bude mít v příští sezóně v KP Libereckého kraje jedno nebo
dvě družstva, budou ze všeho nejvíce rozhodovat organizační schopnosti současného předsedy, kapitána
A družstva a hlavního organizátora libštátského šachu PETRA ŠPINKY. Kdyby se Petru Špinkovi
podařilo postavit do KP Libereckého kraje v příští sezóně dvě šachová družstva, považoval bych to za
úplný šachový zázrak, protože si vůbec neumím představit, jak by se mohlo v libštátském šachovém
oddíle objevit o deset šachistů více, než tam nyní je? Vím, o čem mluvím, protože jsem v libštátském
šachovém oddíle působil jako aktivní hráč i funkcionář v letech 1994-2009
šestnáct let. Od roku 2010 docházím do zasedací síně libštátského obecního
úřadu pěšky ze svého bydliště v Lomnici nad Popelkou zhlédnout závěrečné fáze
většiny šachových utkání.
Jako šachový divák a velký příznivec libštátského šachu si přeji, aby se
Petru Špinkovi a všem ostatním podařilo úspěšně vyřešit a zvládnout současný
nejobtížnější problém v dějinách libštátského šachu, který jsem v dobách svého
aktivního působení v libštátském oddíle nikdy řešit nemusel.
František Novák

BAHENNÍ BITVA
Dne 25. 8. 2012 proběhl 2. ročník této akce opět u splavu v Libštátě, opět
pod taktovkou nás – libštátských Šílenců.
Samotné bitvě předcházelo několik doplňkových soutěžních disciplín, např. běh
v holínkách naplněných bahnem, „ruské kuželky“, hod na terč, skluz na mokré
plachtě, atd. Nejlepší bojovníci v bahenní bitvě i v soutěžích byli odměněni
drobnými cenami a všechny děti navíc něčím „dobrým na zub“.
Celé odpoledne probíhalo v duchu přátelského setkání dětí i dospělých, kteří se
přišli nejen umazat, ale hlavně netradičně se pobavit. K dobré náladě a celkové
pohodě jistě přispělo i chlazené pivo, opečené buřty a příjemná muzika, linoucí
se střídavě z přehrávače a z kytary našeho Šílence Martina B.
Nám už zbývá jen doufat, že se příští rok sejdeme znovu, s dobrou náladou,
s bojovným srdcem a s odhodláním dokázat, že „čistota je sice půl zdraví, ale veselá mysl celé“.
Vaši Šílenci

Zpráva o letním jachtařském táboře na Orlíku
V týdnu od 28. 7. do 4. 8. 2012 opět proběhl jachtařský dětský
tábor na Orlíku v areálu jachtařů z Písku. Přes prvotní, ať už
organizační, tak i personální potíže si dovoluji tvrdit, že tento ročník
byl opravdu jedním z nejlepších.
V tomto článku, či zprávě budu jen a jen děkovat. Za prvé
velké díky Miloši Havlíčkovi. Po rodinných a zdravotních
problémech to byl právě on, který tvrdošíjně všechny vyburcoval a
neustále se snaží dokázat, že i v této podivné době má stále smysl v
dětech probouzet lásku k jachtingu, ke kamarádství a čestnosti.
Ukázat dětem, že existují i jiné hodnoty, než materiální. Miloši, díky.
Za druhé díky Evě Janatové za její obětavé zastoupení v kuchyni, a to i přesto, že původně tuto funkci
měl zastávat někdo jiný. Evi díky. Další poděkování náleží Zdendovi Láskovi, Lůce Gardiánové, Vítkovi
Kneřovi, Lídě Svobodové a samozřejmě nováčkovi Laďce Doležalové. Díky.
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A nakonec chci poděkovat všem dětem, protože všichni byli skvělí. Na to, že na plachetnicích byli
poprvé, myslím si, že i když z nich třeba nebudou závodníci, budou už vždycky vědět, že něco tak
krásného existuje. Že ještě existuje opravdové dobrodružství, a nejen to fiktivní u televize či počítače. Že
kamarádství není jen prázdný pojem. A o to nám všem na táboře šlo.
Takže to je ode mě asi tak vše. Možná ještě to, že je fajn, že toto snad nekončí koncem tábora, ale
že snad vzniká v Libštátě další generace fajn party, která bude důstojným nástupcem těch, kteří se o tohle
vždy snažili.
Libor Kneř

Z činnosti místních včelařů
Měsíc září neznamená jen začátek školy, ale také vznik nového sloupku o místních
včelařích, včelách, medu a věcech spojených s touto činností. Na úvod se sluší zabrousit
trošku do historie, ve vší stručnosti samozřejmě.
Člověk chová včely od pradávna, med a především vosk byly vždy klíčové
komodity. Například cukr, jak běžná věc, sladíme si s ním kdeco a jíme ho v kdečem, ale
co už není tak běžné, je skutečnost, že se k nám dostal až na začátku 19. století. Naši
předci, co měli zájem osladit si nějaký pokrm, byli odkázáni pouze na med, no alespoň měli zdravé zuby,
když už neměli žádný výběr.
Daleko důležitější než med byl vosk, v době před elektrickým proudem si náš ubohý předek mohl
vybrat, jestli použije na osvětlení místnosti neohrabanou a nepraktickou louč, nebo zvolí kompaktní,
daleko lépe vypadající voskovou svíčku, bohužel cenový rozdíl byl po uvedení této voskové novinky
obrovský, ale postupem času se svíce stávaly cenově dostupnými a život bez nich si už nedokázal nikdo
představit. Stejně jako my dnes potřebujeme elektrárny všeho druhu, lidé před staletími potřebovali
včelaře a jejich včely na to, aby si mohli večer posvítit.
Med a vosk jsou bezesporu důležité komodity, ale to hlavní, co je spojeno se včelami, není žádná
věc, ale činnost. Mnohým z vás je již jasné, že mluvím o opylování rostlin, trošku tento životně důležitý
úkon našich okřídlených pracantů rozvedu. Jak známo, že na světě je opylováno téměř 90% všech
kvetoucích rostlin hmyzem; z toho 85% včelami, které umocňují svou důležitost tím, že opylují většinu
klíčových rostlin jak pro zemědělce, tak i sadaře a zelináře. Sečteno podtrženo, bez včel by se nám žilo
velmi špatně, možná bychom tu ani nebyli.
A proč včely tak chválím a vynáším div ne do nebe? Důvod je prostý; malá úcta
a především malé povědomí o včelách a včelaření obecně, takže až vás při příjemné
procházce bodne včela a vy začnete nadávat a obviňovat včelaře, co si to dovoluje
umisťovat včelín do míst, kde zrovna jdete, vzpomeňte si čím vším nám včela pomáhá
a že včelaři chovají včely vlastně proto, aby se nám všem vedlo lépe.
Nyní pár vět o spolku a jeho činnosti. První oficiální včelařský spolek, který
sdružoval Libštát a okolní vesnice, byl Lomnický spolek, který vznikl v roce 1892 a řadil se tak
k nejstarším v zemi. Prvním předsedou byl MUDr. Antonín Cerman a největším hybatelem spolkové
činnosti byl významný průmyslník té doby Ignác Hornych. Následuje rok 1926, v němž se včelaři
z Libštátu a okolních obcí osamostatnili a vytvořili vlastní spolek, který funguje dodnes. ZO ČSV Libštát
(Základní organizace Českého svazu včelařů Libštát – pozn. autora) tvoří 34 včelařů, kteří celkem užívají
215 včelstev. Struktura spolku je zcela běžná; máme zde předsedu, jednatele, pokladníka a samozřejmě
členy. Každoročně pořádáme členské schůze, kde se jedná o provozních a organizačních věcech a
samozřejmě jednou do roka svoláváme výroční schůzi, kde zhodnotíme uplynulý rok.
Měsíc září znamená pro včelaře především začátek klidového období včel, v tento čas dochází
k utlumení jejich aktivity a včelař by už měl mít hotová některá opatření, aby se včely připravily na
přezimování; tedy opravit úl, aby se zamezilo vniknutí škůdců, včely by měly být začátkem září již
zakrmené, aby měly dostatek zásob a nepůsobily škody okolním včelstvům jako včely zlodějky. Září je
také optimální doba pro výměny matek, jelikož jsou rojem dobře přijímány.
David Kocour
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FIT CLUB POHODA
(zadní vchod do budovy MŠ)
Se začínajícím školním rokem zahajujeme hlavní program.
Od roku 2006 nabízíme různé aktivity, které obohacují občanský život v Libštátě.
Orientální tance, power joga, hatha joga,taj-chi, cvičení maminek s dětmi byly mezi
prvními. Rovněž kurzy kineziologie one - brain, Kreslení ve stavu alfa mysli, Feng- šuej zdravé bydlení.
Později inspirační večery se sousedkami, kosmetické poradenství, relaxační posezení s masážemi,
přednášky, výuka jazyku doplňují duševní bohatství.
Následující program nabízí:
Cvičení power jogy v pondělí od 19 hodin. Ukázková hodina bude 10. 9. pod vedením
Daniely Pastorkové.
Stále trvají relaxační posezení s masážemi v úterý lichého týdne.
Kosmetické poradenství včetně základní péče o pleť, kurzy líčení s kosmetikou Mary Kay
v úterý sudého týdne v 16 – 18 hod.
Od října může probíhat cvičení maminek s dětmi. Maminky, které se chtějí účastnit, nechť volají
603 819 322, Anna Pourová.
Průběžné informace o akcích sledujte ve vývěsce na Coopu, na dveřích potravin u Šimůnka a
obecního úřadu.
Ostatní informace na tel.č. 728 739 286, Eva Janatová
Eva Janatová, Anna Pourová
Vážené sousedky a sousedé,
připravte se na podzimní „TRH V LIPKÁCH“,
který je naplánovaný na sobotu 20. 10. 2012 v obvyklém čase. Bližší informace
budou zveřejněny v říjnovém zpravodaji a na plakátech před akcí. Pokud máte zájem
o rezervaci prodejních stolů, volejte nejpozději do pátku 19. 10. 2012.
Vaše sousedky

Libštátské pozdní léto 2012
10. ročník festivalu
JV COLLEGIUM
16. září 2012 – neděle od 17 hodin: luterský evangelický kostel Na hořením konci
(300 m za železničním přejezdem na Bělou odbočit doprava, přejet mostek, odbočit doleva, kostel je pod lesem)
Jan Vávra (klarinet, saxofon), Jarmila Vávrová (hoboj, harfa), Jana Krácík – Vávrová (zobcové flétny, fagot) a její žáci,
Jana Vávrová st. (klavír). Za nepříznivého počasí v libštátském evangelickém kostele (za historickým mostem na Lomnici
odbočit hned doleva)
Vstupné: dobrovolné

HISTORIE A STAVBA LIBŠTÁTSKÉHO KOSTELA SV. JIŘÍ
6. říjen 2012 – sobota od 17 hodin: Kino 3. května v Libštátě
O stavbě kostela bude vyprávět historik Mgr. Robert R. Novotný, ředitel Muzea v Nové Pace, jenž na základě důkladného
studia archivních materiálů napsal o jeho historii zásadní studie uveřejněné v odborném tisku. Posluchači se seznámí nejen se
stavbou kostela, ale i s řadou historických reálií o životě v Libštátě. Součástí vyprávění bude i projekce dokumentárních
materiálů.
Vstupné 30 Kč

Týž den proběhne ve foyeru kina od 16.45 hod. vernisáž výstavy „10 let s Libštátským pozdním létem“,
která zde bude instalována až do 30. listopadu 2012.
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Trocha historie nikoho nezabije…
Vzpomínky paní Libuše Vedralové …….. Ona období 2. světové války….pokračování:
Po sedmi letech v květnu na tom samém břehu odpočívali němečtí
vojáci, apatičtí, utahaní. Kde se vzali, tu se vzali dva veteráni z první
světové války, jeden z nich byl pan Pozníček. Napřáhli na ně flinty, patrně
muzeální kousky, a zvolali „ Alle Honde auf“. Vyhověli bez nejmenšího
odporu!
Pokud se pamatuji, tak takto ubytováni byli ještě u Janatů – Dupanů.
Ve staré Šťastnových slévárně (nyní Bergmanově) měli polní kuchyň
taženou koněm. Každé poledne přivezli vojákům oběd. Snídani vařila
maminka, kávu z vojenských konzerv, veliký dvacetilitrový hrnec každé
ráno vynášela na kamennou lavičku před vchodové dveře na dvůr a vojáci si tam chodili nabírat do šálků.
Ty konzervy to byly lisované „koláče“ asi velikosti dlaně, obsahovaly kávu, cikorku a cukr. Měli jsme
tenkrát dva psi, vlčáka a dogu, Dido a Tygr se jmenovali. Přes den byli uvázáni, večer se pouštěli na dvůr.
Vojáci v ten čas chodili do hospody, někdo špatně zavřel branku a psi utekli. Maminka oznámila
poručíkovi, ten nechal vojáky nastoupit a oznámil, že snídaně nebude, dokud se psi nenajdou. Vojáci se
rozešli na všechny strany, v 10 hodin byli psi zpátky.
Jinak s nimi problémy nebyly žádné. Právě naopak. Byl mezi nimi mladík, asi 25 let starý, sedlák
od Mladé Boleslavi, Jelínek se jmenoval. Urostlý, blonďatý hoch, něco jako Jeník z Prodané nevěsty.
Nečinnost nebyla jeho parketa. Požádal poručíka, mohli by nám něco pomoct. Ten souhlasil, když to
nebude u silnice. Ten vojín Jelínek chodil orat za les. Pamatuji se, jak vedl v poledne koně po cestě od
ramp bez kabátu, rukávy košile vyhrnuté nad lokty a spokojeně se usmíval. Ještě za války nám nějaký čas
psal.
Jak dny utíkaly a ochlazovalo se, vojákům začínalo být ve stodole zima. V domě byla jedna postel
volná, tak se v ní vojáci střídali. Bohužel, nesnáze přicházejí v sériích, a tak naše krávy onemocněly
slintavkou. Mléko do mlékárny nesmělo, ale mohlo se konzumovat převařené. Tak vojáci snídali mléko.
Ještě s námi oslavili posvícení (poslední říjnová neděle), maminka napekla koláčů a tatínek, který se
právě vrátil, donesl nějaký likér, každému alespoň štamprličku. Pobývali u nás asi šest neděl. Písně, které
nás v té době provázely: „Nikdy se nevrátí pohádka mládí“, „Cikánko ty krásná“, „Děvče mé, pojď za
armádou“, „Chaloupky pod horami“.
Nastalo období Druhé republiky. Češi utíkali ze Sudet, tatínek jako voják, protože uměl řídit, je
svážel vojenským náklaďákem do vnitrozemí. V tu dobu obec postavila dům na Hvízdalce určený pro
uprchlíky. Jedna stará paní původem z Křižlic říkala roztomile „ poperchlíci“. Hezky po kérkonošsku. Jak
týdny ubíhaly a mír byl nejistý, začaly stoupat ceny a lidé začali dělat zásoby, pamětliví první světové
války, vzdálené pouhých dvacet let. Bylo vydáno nařízení, podle kterého mohlo být každý den prodáno
určité množství zboží, hlavně textilu. Když byla kvóta vyčerpána, obchod se zavřel a na dveře se pověsila
cedule s nápisem: „ Dnešní příděl zboží vyčerpán, další prodej zítra ráno“. Stávalo se to už o 9. hodině
ranní. Na dveřích veřejných záchodků na Václavském náměstí v Praze se údajně objevil nápis: „Kakání
dnes vyčerpáno, kaká se až zítra ráno“. Originál podán drsněji.
Pokračování příště.
Z archívu Lubomíra Fejfara

Sdělení
Prosím, nevyhazujte různé uniformy nebo jednotlivé části stejnokrojů a
doplňků. Například vlajky, odznaky, výšivky, šátky atd. Raději darujte.
Děkuji
Lubomír Fejfar, Libštát 299, 51203 LIBŠTÁT
telefon: 607 805 612, e-mail: fejfar.lubos@seznam.cz
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Výzva na obsazení místa vedoucí organizační složky DPS Libštát
na dobu určitou po dobu zástupu mateřské dovolené.
Obec Libštát, zastoupená starostou obce Luďkem Opočenským, podle usnesení rady obce číslo R052/12 a
v souladu s § 30 zákoníku práce
vyhlašuje
výzvu na obsazení místa vedoucí organizační složky DPS Libštátě.
1. Druh práce a místo výkonu práce
- ½ náplň práce vedoucí organizační složky DPS Libštát:
Organizační a informační práce.
Řídící a kontrolní činnost.
Vedení zálohové pokladny a evidence poplatků.
- ½ náplň práce pečovatelky:
Poskytování služeb dle požadavků klientů.
Vedení evidence o poskytovaných službách.
Místem výkonu práce je DPS Libštát č.p. 324.
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou po dobu zástupu za MD se zkušební dobou 6 měsíců.
2. Předpokládaný nástup
říjen 2012, případně podle dohody.
3. Platové zařazení
Podle splnění kvalifikačních požadavků - platová třída 7 (zařazení úkonů dle katal. prací 1.01.03).
4. Kvalifikační požadavky
- středoškolské vzdělání, zdravotního nebo sociálního směru je výhodou,
- znalost práce na PC,
- organizační schopnosti, praxe ve vedení kolektivu výhodou
- řidičský průkaz sk. B podmínkou - aktivně
- praxe v oboru pečovatelky výhodou,
- zdravotní způsobilost k výkonu této práce,
- slušné a bezkonfliktní jednání s lidmi.
5. Zájemce o místo předloží
- písemnou žádost spolu s životopisem, ve kterém uvede zejména přehled dosavadních zaměstnání,
odborné znalosti a dovednosti,
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- stručný názor a pohled na provoz a řízení DPS.
6. Lhůta, místo a způsob podání přihlášek
Přihlášky se přijímají od 29. 8. 2012 do 17. 9. 2012 do 12.00hodin.
Přihláška musí být do této lhůty předána na Obecní úřad v Libštátě, 512 03 Libštát 198.
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KINO

3. květen
LIBŠTÁT

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
DIKTÁTOR
05. 10. 2012 – pátek od 18.00 hodin
Takového borce by chtěl mít za svého prezidenta každý. Dominuje ve všech oblastech lidské činnosti, a přesto je
schopen večer po vladaření najít čas a energii na porci kvalitního sexu s libovolnou hollywoodskou herečkou, která
je ochotná do jeho subsaharského ráje zavítat. Ke svému lidu se chová jako milující otec, jenž ví, že je škoda každé
rány, která padne vedle.
USA, 2012, komedie, 83 min., české titulky, mládeži přístupno od 15 let
DOBA LEDOVÁ 4
19. 10. 2012 – pátek od 18.00 hodin
Do kin vrací oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida,
šavlozubého tygra Diega a potřeštěného krysoveverčáka Scratta, aby prožili nové napínavé dobrodružství. Právě
Scratt, se svou vášní pro žaludy a jejich ukrýváním totiž způsobí katastrofu nevídaných rozměrů. Zasadí žalud, že
pradávná Pangea začne praskat a lámat se na jednotlivé kontinenty a dojde i k rozdělení naší prehistorické party.
Ellie a Broskvička zůstanou na jednom kontinentu a Many, Sid a Diego jsou unášeni proudem na ledové kře
hluboko do širého oceánu.
USA, 2012, animovaná dobrodružná rodinná komedie, 94 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 ve čtvrtek 27. 09. 2012.
Vydavatel: OBEC LIBŠTÁT ev.č. MKČR E 14458
OÚ - internetové stránky www.libstat.e-obec.cz ; e-mail adresa obec.libstat@tiscali.cz
OÚ - 481 689 300; starosta - 481 311 210; matrika - 481 689 547;
vedoucí dílny K. Jiříček – 775 588 372; vedoucí DPS – Bc. Tereza Kobrová – 775 588 371
záchranná služba: 155
hasiči: 150
policie: 158
SOS: 112
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