Libštátský zpravodaj
č. 10 – říjen 2012
Ze starostova stolu
Vážení spoluobčané,
v tomto podzimním čase bych Vás chtěl seznámit s čerstvými
aktualitami v Libštátě.
Jak jsem Vás již dříve informoval, v oblasti Hliňáku byl dne 19.8.2012
proveden zkušební vrt o hloubce 80 metrů, abychom ověřili kvalitu a vydatnost
podzemního zdroje vody vytypovaného hydrogeologem RNDr. Lubomírem Soukupem z Liberce. Tímto
bychom získali vícezdrojové zásobení „Svazku obcí Libštát a Košťálov“ vlastní vodou. Po čerpacích
zkouškách byl proveden v úplném rozsahu laboratorní rozbor dle Vyhlášky 252/2004. Z provedených
chemických analýz vyplývá, že je voda vysoce kvalitní – vyhovuje všem limitům daných zákonem pro
dospělého člověka. Pouze pro kojence je zde nepatrně vyšší (než doporučené) množství dusičnanů (naše
voda obsahuje pouze 19 mg/l, vyhláška 252/2004 stanovuje limit 50mg/l a dříve vyhlášky doporučovaly
pro kojence 15 mg/l, tato nová norma již doporučení pro kojence neřeší).
Na druhou stranu množství dusitanů, amonných iontů i železa je téměř neměřitelné standardními
laboratorními přístroji. Nový zdroj vody je opravdu vydatný, poskytuje 3 až 5 litrů vody za vteřinu, což
by postačilo pro zásobení Libštátu, možná i Košťálova. Pokud se zastupitelé ve „Svazku obcí Libštát a
Košťálov“ dohodnou na připojení tohoto zdroje do vodovodní sítě, budeme muset dostavět ještě vodárnu
s přípojkami. Pevně věřím, že se tento projekt podaří dokončit co možná nejdříve.
V měsíci září byly také zahájeny firmou Jiří Kotas - Stavko práce na rekonstrukci staré vodárny
pod Vyšehradem u silnice na Bělou. Vodárna byla postavena v roce 1901 a až do roku 1972 zásobovala
obecní vodovod. Tehdy musela být odpojena kvůli průniku nečistot do vody. Oprava bude do konce roku
dokončena a na jaře můžeme provést vyčištění a desinfekci vody včetně kontrolních odběrů, abychom
měli jistotu, že kvalita vody je dobrá. Plánujeme, že tuto vodárnu zachováme jako náhradní zdroj pitné
vody z důvodu, že je to samovolně vyvěrající zdroj. Zároveň bude tato vodárna neustále připravena, coby
zdroj vody pro nepředvídatelné události.
Touto cestou bych rád poděkoval občanům, kteří se zúčastnili tzv. „veřejné služby“. Od jara do
konce září, jednou týdně, tito dva naši občané pomáhali s pracemi v naší obci. S jejich pomocí byly
vyčištěny zvětralé spáry v tarasech, očištěny zvětralé a vlhkostí poškozené omítky na budově OÚ, natřena
některá zábradlí a patky sloupů veřejného osvětlení, pomáhali i s úklidem po těžbě v obecním lese a
dalšími pracemi. Tuto činnost vykonávali pro naši obec zcela zdarma, dle nových předpisů úřadu práce.
Luděk Opočenský, starosta

Rada obce
Dne 10. 9. 2012 se rada obce sešla v lokalitě na Větrově na místním šetření. Konkrétně na
stavební parcele RD manželů Jůzových, kteří požádali o odkup části obecních pozemků. A k vyřešení
problematických sjezdů k RD Hvězdových a Smolíkových. Shodla se, že po zřízení sjezdu k RD
Smolíkovým dojde k úpravě sjezdu k RD Hvězdových.
Hlavní účetní paní Hana Matoušková připravila a předložila RO Libštát k projednání a schválení
návrh na vyřazení některého hmotného majetku.
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Se souhlasem RO a v souladu se zřizovací listinou přijala mateřská škola dar ve
formě dopravy a výměny písku ve stávajícím pískovišti.
Na základě došlé nabídky, ve které společnost ČPP Transgas, s.p. nabízí obci
Libštát k odprodeji pozemek parc. č. 2329 o výměře 62 m2 a RO projednala možnost
odkoupení tohoto výše uvedeného pozemku. Ukládá starostovi obce panu Luďkovi Opočenskému
vstoupit do jednání s touto společností za účelem zjištění podmínek nákupu uvedeného pozemku a
doporučuje ZO Libštát tento nákup pozemku schválit pro budoucí stavbu kanalizace.
RO Libštát se seznámila s navrženým programem jednání ZO a souhlasí s tím, aby k projednání
tohoto programu starosta obce pan Luděk Opočenský svolal jednání ZO na den 19. 9. 2012 od 19 hodin.

Zastupitelstvo obce
Před zahájením jednání ZO Libštát starosta obce pan Luděk Opočenský přivítal pana Ing. Davida
Tauchmana, který ZO Libštát sdělil aktuální informace ohledně dotací na MŠ Libštát a Obecní úřad
Libštát.
5. jednání pak bylo doplněno o jeden bod, který předložil místostarosta obce p. Pavel Janata, a to
bod č. 2 schválení dodatku č. 1. zřizovací listiny č. j. 321/09 ze dne 21. 10. 2009 příspěvkové organizace
obce Masarykova základní škola Libštát, okres Semily.
Starosta obce p. Luděk Opočenský předložil podle aktuálního vývoje příjmů a výdajů návrh na
změnu v rozpočtu obce, která se týkala zejména navýšení příjmů i výdajů v hospodaření v obecních lesích
a vývoje nákladů na dokončení ubytovny v našem Kulturním domě v Libštátě.
Dále byly ZO předloženy ke schválení smlouvy s Libereckým krajem týkající se stavebních úprav
objektu bývalé vodárny Libštát a oplocení MŠ v Libštátě. Smlouva o prodeji pozemku parc. č. 603/9 a
598/1 panu Janu Rosenbergovi a darovací smlouva o finančním daru pro Římskokatolickou farnost
v Libštátě na opravu střechy kostela.
Na základě došlé nabídky, ve které společnost ČPP Transgas, s.p. nabízí obci Libštát k odprodeji
pozemek parc. č. 2329 o výměře 62 m2. RO nabídku projednala a doporučila ZO Libštát tento nákup
pozemku schválit. ZO pověřilo starostu jednáním s touto společností vedoucím k sepsání smlouvy o
odprodeji.
K projednání bodu č. 2 schválení dodatku č. 1. zřizovací listiny příspěvkové organizace MZŠ byla
přizvána ředitelka MZŠ p. Mgr. Marková, která zastupitelům podala patřičné informace týkající se
rozšíření nabízených služeb, které jsou vypsány v článku VIII této listiny. Jedná se o doplňkové činnosti
velkoobchod a maloobchod
poskytování zájmových útvarů za úplatu
pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
V návrhu změn rozpočtu byl i požadavek na tzv. pastelkovné pro děti z prvních
tříd, které poskytovalo školám přímo ministerstvo školství a pro letošní rok ho zrušilo.
K tomuto bodu ředitelka MZŠ Libštát paní Mgr. Marková Jana podala čerstvé
informace od hlavní účetní MZŠ Libštát, která ve škole provedla kontrolu hospodaření.
Z výsledků od hlavní účetní je nutné celkovou nepříznivou ekonomickou situaci řešit
komplexně, a proto se tento bod odkládá na příští jednání ZO.
Ing. Lhota Zdeněk upozornil starostu obce pana Luďka Opočenského, aby byla
na MZŠ Libštát prováděna kontrola úspor za vytápění, tak abychom splnili podmínky
přidělené dotace.
Starosta obce pan Luděk Opočenský informoval ZO Libštát o vyhlášené výzvě na obsazení
vedoucí DPS Libštát, o provedeném průzkumném vodovodním vrtu v Hliňáku, o plánované opravě
vodárny ve Valdicích, o sběrném dvoru v Libštátě, na který bude brzy vydáno stavební povolení a o
opravě silnic na Končinách.
Místostarosta obce pan Pavel Janata informoval ZO Libštát o plnění dohody mezi rodinou
Devátých a obcí Libštát, dále o možnosti rozparcelování pozemků na Vyšehradě, dle návrhu
místostarosty, a problému kina 3. květen s nedostatkem filmových kopií ve formátu 35 mm
Irena Janatová, radní
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Masarykova základní škola v Libštátě
Letošní školní rok jsme slavnostně zahájili 3. září 2012 v kulturním
domě. Přivítali jsme mezi námi zástupce obce a školské rady, ale i rodiče,
zejména žáků první třídy.
Každý školní rok je pro nás novým začátkem s řadou změn. Doufám,
že všechny změny, které přinese tento rok, budou ku prospěchu školy. Bude
tak i nadále místem, kde je poskytováno kvalitní všeobecné vzdělání, kde jsou
vytvořeny podmínky pro přípravu na další studium i pro život. Měla by též být perspektivní pro své
zaměstnance, být místem, kde budou rádi pracovat a budou motivováni ke svému dalšímu profesnímu
růstu. Budeme se snažit dále zkvalitňovat podmínky pro vzdělávání, ať v oblasti výchovně vzdělávací či
v oblasti materiálně technického zabezpečení.
A co jsme v letošním školním roce už stihli? Žáci šesté třídy absolvovali třídenní pobyt
ke stmelení nově vzniklého kolektivu. Po příjezdu vysadili se svými rodiči v prostoru za halou strom,
který je základním kamenem přírodovědné stezky a zároveň částí plánované odpočinkové zóny.
V Zátopkově štafetě konané v Semilech jsme se umístili na krásném
druhém místě.
Nově je dětem nabídnuta možnost zakoupení svačin a pití.
Rozšířena je i nabídka mimoškolní zájmové činnosti (15 kroužků).
Dále chystáme řadu besed, projektů, preventivních programů,
exkurzí, návštěvy kina a divadla, zúčastníme se mnohých vědomostních a
sportovních soutěží. Budeme pořádat plavecký výcvik pro žáky 3. a 4.
třídy. Sedmáci odjedou na týdenní lyžařský kurz.
A jistě mnoho dalšího, tak abychom dětem poskytli plnohodnotné
vyžití ve všech směrech.
Mgr. Jana Marková, ředitelka školy

Rozpis využití haly a tělocvičny od září 2012

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE

15,30-17,00
17,30-18,30
19,00-21,00
19,00-20,00
17,30-19,00
19,00-20,00
19,00-21,00
15,00-16,30
19,00-21,00
17,00-18,30
19,00-20,00
18,30-20,00
17,00-18,30
18,30-20,30
10,00-12,00
13,30-15,30
17,30-19,30
18,00-20,00
16,00-17,30

Rybáři Košťálov
Zumba
Volejbal – Koš.
Cvičení - ženy
Tenis
Aerobic
Florbal
Tenis – Koš.
Volejbal muži
Mažoretky
Aerobic
Tenis
Florbal – Kundratice
Fotbal-st.garda
Fotbal – Libštát
Fotbal - Libštát
Fotbal-st.garda
Volejbal – mix
Tenis

p.Zajíc
pí Pastorková
pí I.Piryová
pí Lásková
p.Svatý
pí Leopoldová
p.Piry
p.Kos
p.Kříž
pí Šimůnková
pí Leopoldová
p.Svatý
p.Vejnar
p.Hloušek
p.Lukeš
p.Lukeš
p.Hloušek
p.Kříž
p.Svatý
Mgr. Jana Marková, ředitelka školy
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Krajské volby
V pořadí již 4. volby do zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční 12. a
13. října. Budeme vybírat z 20 kandidátek politických stran, politických hnutí či
koalic a následně volit 45 členů zastupitelstva, kteří pak mezi sebou zvolí nového
hejtmana a radu kraje.
Novela zákona o volbách do zastupitelstev krajů přinesla významnou zněnu
v tzv. přednostních hlasech. Snižuje jejich počet z 10% na 5% i pro úroveň krajů, což umožní voličům
snáze „vykroužkovat“ kandidáty i z posledního místa na první.
V praxi to tedy bude znamenat, že máte dvě možnosti:
za A: z 20 volebních lístků si vyberete jeden, dáte do obálky a vhodíte do hlasovací urny nebo
za B: na pouze jednom vybraném hlasovacím lístku kroužkem označíte pořadové číslo těch
kandidátů, které byste rádi viděli v zastupitelstvu kraje, maximálně však můžete zakroužkovat 4
pořadová čísla kandidátů.
Možnost volit kandidáty z více kandidátek krajský volební zákon nepřipouští.
Irena Janatová, radní

Podzimní trh „V lipkách“
Vážení spoluobčané, sousedé a sousedky,
přijměte pozvání na 9. trh zahradních přebytků, domácích
výrobků k snědku i k potěšení, který se bude konat na sále
kulturního domu u nás v Libštátě a to

v sobotu 20. 10. 2012 od 8:30 hodin
Vaše sousedky se sousedkami z okolí pro Vás připravily, vyrobily,
vypěstovaly spoustu zajímavých, chutných a oku lahodících potěšení.
Nabízíme občerstvení, med, uzené ryby, domácí sýry a zavařeniny. Bylinky, čajové směsi, sušené
houby a koření. Kromě obvyklých podzimních a dušičkových dekorací koupíte chryzantémy, vřesy a
byliny v květináčích. Pro děti knížky, šité hračky a čepice. Pro maminky klobouky, likéry a náušnice. Pro
tatínky koše na polínka a zdravý grog.
Přijďte se občerstvit, pobavit se sousedy, nakoupit výrobky pro radost a užitek.
Těšíme se na Vaši účast!!!!
Sousedky ve spolupráci s OÚ Libštát

Libštátské pozdní léto 2012
10. ročník festivalu
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 dějinách 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.

15. říjen (po) – Kulturní dům v Libštátě od 18 hod.p
NAŠTĚKANÁ ANEB 4 ŽENY V MALOMĚSTĚ
15. říjen 2012 – pondělí od 18 hodin: Kulturní dům v Libštátě
Vynikající komedie, s kterou slavil soubor NAKAFRÁNO TURNOV všude velký úspěch a sbíral ceny.
Po loňském obrovském úspěchu hry Božský řízek v KD Libštát se letos těšíme na jeho další představení. Popudem
ke vzniku autorského ženského souboru byla chuť vytvořit divadelní představení s ženskou tématikou, ale hlavně
těhotenství jedné z členek, která se nechtěla vzdát hraní divadla ani s bříškem. A tak po několika večerech s lahví
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vína a diktafonem vznikla první hra tohoto souboru „Naštěkaná aneb 4 ženy v maloměstě“. Autorky upozorňují
předem, že všechny osoby a události jsou smyšlené, i když to tak vůbec nevypadá. Divák se stává pozorovatelem
dýchánků 4 přítelkyň, nahlíží do jejich přání a snů. Je to komedie, při které muži žasnou a ženy se poznávají. Hrají:
Romana Zemenová, Katka Doubravová, Alena Tomášová a Gábina Šťastná. Představení trvá asi 60 minut.
Vstupné 50 Kč

SYMFONIE Č. 5 – OSUDOVÁ LUDWIGA VAN BEETHOVENA
20. říjen 2012 – sobota od 18 hodin: Kulturní dům v Libštátě
Podkrkonošský symfonický orchestr Semily (PSO, dirigent Bedřich Kameník) byl založen r. 2007 a
název si dal po stejnojmennému orchestru Jiřího Matlase, který sdružoval v letech 1954–1990 v Lomnici n. Pop.
muzikanty z širokého okolí. PSO tvoří šedesátičlenné těleso profesionálních i amatérských hudebníků z okruhu sta
kilometrů. Doménou orchestru je především hudba klasicismu a romantismu, příležitostně uvádí skladby 20. století
a období baroka. Na koncertě zazní světová premiéra díla doc. Eduarda Douši "Semilská předehra", Fantazie
pro flétnu a orchestr na motivy z Carmen Francoise Borna (sólo na flétnu Monika Havrdová), výběr ze suity
"Kavkazské obrázky" Michaila Ippolitova Ivanova, po přestávce „Osudová“. Délka koncertu: 90 minut i
s přestávkou.
Vstupné 50 Kč

PEPE Z KOPCE
25. říjen 2012 - čtvrtek od 18 hodin: Kulturní dům v Libštátě
S diváckým hitem Semilského paroháče 2011 vystoupí známý soubor PODIO ze
Semil. Představení volně zpracovává hru dánského dramatika Ludviga Horbergra (původní
název „Jeppe z vršku“). U nás ji režisér J. Pleskot upravil pro R. Hrušínského. Vítězné tažení
komedie ukončila těžká nemoc R. Hrušínského. V archivu ČT se našel fragment inscenace a
ten upravil pro potřeby semilských ochotníků Zdeněk Lindner. Není to jen bezduchá
komedii, i když o komické scény není nouze. Diváka potěší výborné herecké výkony, ale též ojedinělá scéna
Zdenka Lindnera. Hrají: Standa Chatrč Chaloupka, Jitka Bažantová, Bohuslav Dušta, Lubomír Bartoš, Alena
Velebná, Jitka Buriánková, Bohdana Bucková a Zdeněk Lindner. Představení trvá zhruba 60 minut. Vstupné
50 Kč

Trocha historie nikoho nezabije…
Vzpomínky paní Libuše Vedralové ……..Ona období 2. světové války…. pokračování:
A už tu byl 15. březen, padal mokrý sníh, rozhlas nabádal ke klidu. V Německu byl přídělový
systém, a tak se stalo, že německá armáda se doslova přes noc ocitla v zemi hojnosti. Cukrářské zákusky
se prodávaly jeden kus za 50 haléřů, se šlehačkou za 1 korunu. Kurz byl 1 marka = 10 Kč. Vojáci měli za
to, že za jednu marku dostanou jeden zákusek a dostali jich deset. Mělo prý to odpovídající následky.
Hned po Mnichovu president Beneš emigroval. Lid na to zareagoval takovouto říkačkou: „Byl
jeden malej pán, ten měl velkej plán, vybral banku, spakoval Hanku, a sedl na aeroplán.“ Můj otec
říkával, že na demokracii je špatné to, že všechno dlouho trvá. Než se usnesou, než odhlasujou….
Léta se mluvilo o tom, že by bylo dobře jezdit vpravo. Už jsme byly jen tři země v Evropě, kde se
jezdilo vlevo. Po příchodu Němců se to událo doslova přes noc. Pod Vršek směrem ku Bělé, po straně
silnice se objevila cedule, bílá podlouhlá a na ní černá písmena: „Jeďte vpravo, předjíždějte vlevo!“
Přestaly platit československé peníze, zelené stokoruny nahradily modré protektorátní,
platily i německé marky. Byl zaveden přídělový systém. Několik druhů lístků na potraviny,
pro běžné občany, pro děti i pro těžce pracující (dělníky v lomech) a pro samoživitele, tj. pro
sedláky, 1,20 kg cukru, 1 kg masa, 20 dkg másla na měsíc, 1/8 litru mléka na den. Kolik
mouky, chleba a margarínu, to už si nepamatuji. Na příděl bylo i mýdlo na praní prádla,
toaletní mýdlo nebylo vůbec, jakási náhrada bylo tzv. plovoucí mýdlo, kostka neurčité barvy,
nedefinovatelné „vůně“, která se ve vodě nepotopila, plavala!
Každý muž měl nárok na 100 kusů cigaret na měsíc, bez ohledu na to, zdali kouří nebo ne. Ženy
nic! Cigarety byly dvojí značky: Zora a lepší Vlasta. Pro nekuřáky byl příděl velice výhodný. Ledacos se
za ně dalo vyměnit. Někteří kuřáci si pěstovali tabák na zahradě, bůh ví, kde sehnali semena, snad ze
Slovenska. Říkalo se tomu domovina a chutnalo to prý, jako když kouří matraci, říkal jeden pěstitel.
Na příděl byly i brambory a uhlí, podle počtu členů v domácnosti. Stačilo na vytopení jedné
místnosti. Každá rodina musela mít tzv. přednostu domácnosti, většinou to byl muž, pokud byl. Naše
vláda nám vymohla zvláštní příděl cukru „na zavařování“. Jinak šel všechen cukr, který se u nás vyrobil,
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do Německa, maso také. Později se příděly snižovaly, ku konci války byly na příděl i kvasnice a byl i
nedostatek soli.
Jedna věc se Němcům povedla. Zřejmě využili zkušeností z první světové války. Žádné fronty, co
bylo na příděl, každý dostal bez potíží, i když maso bylo jen hovězí, vepřové občas o svátcích. Na příděl
byl i textil, asi 100 bodů na osobu a rok. Uvolňovaly se postupně. Za podprsenku 4 body,“ 4 body na dva
body“, národ žertoval. Když bylo nutno koupit něco nákladnějšího, třeba cíchy, muselo se složit několik
šatenek dohromady. První rok války byl některý drobnější textil „bez bodů“, třeba prací šátky na hlavu.
To se koupily tři stejné, z jednoho se ušilo sedýlko a z druhých dvou sukénka a byly hezké šatičky na 6-8
letou holčičku. Později byly na body i nitě a látačky. Pokud vůbec byly. Boty byly na poukaz, každý měl
nárok na jeden pár ročně, kožené s gumovou podešví. V průběhu války došlo i na dřeváky, ty nosily
hlavně děti. Vršek látka, podrážka dřevěná, třídílná. Na pohled celkem hezké vyráběl Baťa.
Po 15. březnu 1939. Němci zakázali žebrotu a trestali i potulku. Staří lidé, neschopní práce, kteří
neměli z čeho žít, dostali takzvanou podporu. Skromný příjem, ze kterého se dalo vyžít. Každý člověk
musel být zaměstnán. Jen vdané ženy tvořily výjimku, a to i když neměly děti. Říkalo se tomu totální
nasazení. Postižení byli hlavně mladí, svobodní lidé. Svobodné domácí švadleny například musely
povinně nastoupit do továren s válečným průmyslem.
Zatím bylo ještě možno jezdit soukromým autem, a tak koncem srpna roku 1939 jela jsem se
svými rodiči na nákup do Jičína. Na zpáteční cestě předjela nás dlouhá kolona německých vojenských
aut, na korbách vojáci v plné polní, helmy na hlavách. „Co se to děje?“ Povídá maminka. „To jedou na
Polsko,“ konstatoval otec. A tak 1. září 1939 začala druhá světová válka, přepadení Polska. Pak už mohli
autem jezdit jen lidé, kteří ho potřebovali nezbytně k výkonu svého povolání, například lékaři. Bylo
přísně zakázáno poslouchat zahraniční rozhlas. Na knoflík, kterým se ladily stanice, byla povinně
připevněna oranžová cedulka s nápisem: Pamatuj! Pamatuj! Že poslouchání
zahraničního rozhlasu je zakázáno a trestá se káznicí i smrtí! Pro větší jistotu
museli všichni majitelé radiopřijímačů dovézt rádia do Košťálova k panu Kobrovi,
elektrikáři, a ten měl za úkol vyndat dlouhé vlny. Těm majitelům, kterým
důvěřoval, vlny nevyndal. S tatínkem byli na vojně, tak patřil k vyvoleným. Byla
to hra s ohněm. Oboustranná!
Z archívu Lubomíra Fejfara

Nelíbí se mi to
Máš plné zuby rozmlácených a zanedbaných míst, špíny a neochotných lidí? Nemůžeš se na to již více dívat?
Ukaž, co se ti nelíbí a označ to na mapě. Ať to všichni vidí!
Přidej, co se ti nelíbí na www.nelibisemito.cz

Vylepši své okolí! Uspořádej vlastní projekt!
Ruku na to!
Máš nápad, jak vylepšit svoje okolí? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Vymysli a zaregistruj si tu svůj projekt!
Dej dohromady pár kamarádů, s nimiž nápad uskutečníš, a tím se připojíš k tisícům dobrovolníků po celé naší
zemi. Na délce projektu nezáleží, hlavně že někomu pomůže! Projekt 72 hodin poběží od 12. do 14. října 2012.
Pojď do toho s námi! Ruku na to! Více na www. 72hodin.cz.
Co je 72 hodin – Ruku na to!?
Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit po celé ČR. Kdykoliv během těchto 72 hodin (12. –
14. října 2012) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým,
přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce
a mnoho dalších pozitivních účinků.
Co je cílem projektu?
Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby dokázali mnoho!
Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem
sebe. Díky pořádání jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé
podněty pro smysluplné trávení volného času. Dále také navázat partnerství s místními radnicemi a podnikateli
v obcích.
Kdo a jak se může zapojit?
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Projekt je určen dětem i rodičům, mladým lidem, neziskovým organizacím, ale i neformálním skupinám a
jednotlivcům, zkrátka všem, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí nezištně pomoci druhým, nebo
svému okolí.
Vymyslete s kamarády projekt, který vás bude bavit, zlepší vaše okolí, pomůže lidem kolem vás, nebo jen
někoho potěší. Na našem webu, či facebooku (www.facebook.com/72hodin.cz) naleznete mnoho informací o tom,
jak postupovat, aby se vaše nápady proměnily na skutečnost. Dívejte se kolem sebe! Ve vašem okolí je spousta
věcí, které se dají vylepšit, mnoho lidí, kteří potřebují pomoc, a mnoho takových, kteří se chtějí při práci bavit! Už
teď se na ně moc těšíme!
72 hodin také v zahraničí!
Projekt úspěšně probíhá už více než 10 let v mnoha evropských zemích a zapojilo se do něj více než
200 000 dobrovolníků. V letošním roce projekt proběhne v podobných termínech také na Slovensku, v Maďarsku,
Rakousku, Slovinsku, Bosně a Hercegovině. V rámci projektu lze do těchto států na 72 hodin vycestovat a pomoci
jim tam při dobrovolnických aktivitách, zároveň je možné přijmout dobrovolníky ze zahraničí. Více informací
o zahraničních projektech naleznete na stránce 72 hodin v zahraničí.
Tipy na projekty
Služba potřebným (LIDÉ)
uspořádání divadelního, nebo hudebního
vystoupení v domově pro seniory
zorganizování sportovního turnaje pro děti
z dětského domova
uspořádat odpoledne plné her pro
handicapované

Péče o přírodu (ŽIVÁ PŘÍRODA)
úklid parku, lesa, či jakékoliv části přírody
výsadba stromů, keřů
vyčištění koryta řeky, obnova studánky
Vylepšení života kolem sebe (OKOLÍ)
oprava dětského hřiště
pomoc při malování mateřské školy
stavba ptačích budek

Víkend s programem pro děti i dospělé
· Místo: Horní Mísečky – chata Horské zátiší
· Čas: 9. - 11. listopadu 2012
· Začátek: pátek od 14.00 hodin
· Ceny: 1 790 Kč dospělí, 900 Kč děti 4-14 let, 400 Kč děti do 4 let
(bez stravy a programu, možnost dokoupit)
1. dítě v doprovodu 2 dospělých zdarma bez nároku na lůžko a
stravu, 150 Kč den plná penze pro dítě do 4 let, 35 Kč miminkovská
polévka, postýlky nahlásit předem

V ceně
· Plná penze (začátek pátek večeře, konec neděle oběd)
· Ubytování: 2, 3, 4, 5-ti lůžkové pokoje s TV/Sat, soc. zař.
· Program děti: cvičení, hry, soutěže
· Program dospělí: cvičení (čchi kung, afro tance) kresba,
Není v ceně
zpěv, meditace besedy a workshopy dle možností a zájmu
· sauna, bazén, masáže, kosmetika a případné
dle počasí turistika
další služby
Objednávky, info: Anna Pourová, Bělá 48, PSČ 51401,
· vzdušné (12,-Kč/noc/osobu), parkovné viz.
tel. 603 819 322, 481 540 896
www.horskezatisi.cz
e-mail: anicka@celistvost.info
akce.celistvost.info, www.horskezatisi.cz
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KINO

3. květen
LIBŠTÁT

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
TADY HLÍDÁM JÁ
26. 10. 2012 – pátek od 18.00 hodin
Úspěšný chemik je donucen vrátit poukazy na svatební cestu do Řecka. Jeho nastávající totiž pořídila
svojí hyperaktivní dcerce přes jeho nesouhlas psa. Celá rodina se díky spiknutí holčičky a psa ocitne na
prázdninách uprostřed šumavské "divočiny". Nikdo z dospělých, který se ocitne v jejich blízkosti, si
nemůže být jistý tím, že se mu nezmění život. Ať chce nebo nechce.
ČR, 2012, rodinná komedie, 110 min., mluveno česky, mládeži přístupno
ŽELEZNÁ LADY
02. 11. 2012 – pátek od 18.00 hodin
Margaret Thatcherová, neobyčejná a všestranná žena, která dokázala, že vysoká politika není jen výsadou
mužů, se jako první žena stala premiérkou Velké Británie. Svým nekompromisním přístupem
k politickému, ale i osobnímu životu, získala přezdívku Železná lady. Film ukazuje Margaretino
jedenáctileté působení v pozici předsedkyně britské vlády, její neústupnost a rozhodnost, ale i to, jakou
cenu zaplatila za politický vliv a moc. Film Železná lady získal dva Oscary za hlavní roli a masky.
V hlavní roli Meryl Streep.
Velká Británie, 2012, životopisný, 105 min., české titulky, mládeži přístupno
MUŽI V ČERNÉM 3
09. 11. 2012 – pátek od 18.00 hodin
Špionážní agentura IMF má obrovský problém. Právě když její eso, Ethan Hunt (Tom Cruise), provádělo
tajnou operaci v Moskvě, spáchal kdosi úspěšný bombový útok na Kreml. Ruští představitelé jsou
rozezlení na nejvyšší míru a mluví dokonce o válečném aktu.
USA 2011, akční dobrodružný thriller, 133 min., české titulky, mládeži přístupno od 15 let

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 středu 31. 10. 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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KD Libštát - Posvícenská zábava
sobota 27. 10. 2012 od 21.00
k tanci a poslechu hraje

„Konverze band“

ŠÍLENCI LIBŠTÁT POŘÁDAJÍ

DRAKIÁDU
V SOBOTU 13. 10. 2012 OD 13.00
Janatova louka nad nádražím, nad silnicí směr Lomnice.
Startovné 10,- Kč
DROBNÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Soutěž o nejlepšího draka, opékání brambor, jablek.
Akce se koná za každého počasí
(snad bude na draka)
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