Libštátský zpravodaj

č. 3 – březen 2012

Úvodní slovo místostarosty obce Libštát pana Pavla Janaty
Váţení a milí spoluobčané,
tak jak je i v jiných obcích zvykem, rozhodl jsem se i já Vás informovat
tímto způsobem. Prostřednictvím zpravodaje Vás budu pravidelně
seznamovat se zápisy a usneseními rady i zastupitelstva obce Libštát.
Dále bych Vám chtěl touto cestou poskytnout aktuality o naší obci a
podrobnější informace o nejdůleţitějších investičních akcích, které v obci
připravujeme a které máme v plánu realizovat.

Rada obce
Zápis z jednání Rady obce Libštát je vždy do 7 dnů vyvěšen na nástěnce umístěné ve vstupní
hale budovy obecního úřadu. Níže uvádím stručný výňatek z přijatých usnesení.
Usnesení z 1. jednání Rady obce Libštát (dále jen RO) konané dne 9. ledna 2012
1. RO rozhodla přidělit byt č.106/A v Domu s pečovatelskou sluţbou Libštát (dále jen DPS)
paní Haně Šourkové.
2. RO rozhodla přidělit sluţební byt v Kulturním domě v Libštátě paní Ladislavě Hajnové a
panu Lukášovi Kobrlovi.
3. RO souhlasí s návrhem smlouvy o nájmu sluţebního bytu v Kulturním domě v Libštátě a
ukládá starostovi smlouvu podepsat.
4. RO jmenuje členy redakční rady Libštátského zpravodaje, a to pana Mgr. Antonína Švába
slečnu Stanislavu Hodboďovou.
5. RO schvaluje členům redakční rady Libštátského zpravodaje roční odměnu za rok 2011.
6. RO souhlasí a schvaluje návrh na vyřazení hmotného majetku příspěvkové organizace
Mateřské školy v Libštátě.
Usnesení z 2. jednání RO konané dne 23. ledna 2012
7. RO jmenuje členy školské rady Masarykovy základní školy, a to pana Davida Farskéhoa
paní Irenu Janatovou.
8. RO souhlasí s dodatkem nájemní smlouvy s paní V. Wágenknechtovouna nebytové
prostory v přízemí objektu domu čp. 237 a 262, a ukládá starostovi dodatek nájemní
smlouvy podepsat.
9. RO souhlasí s dodatkem podnájemních smluv s panem MUDr. J. Jůzou, panem MUDr. V.
Šlechtou a společností Mediclinic a.s. (pan MUDr. Adam) na nebytové prostory v přízemí
objektu domu čp. 237 a 262, a ukládá starostovi dodatek podnájemních smluv podepsat.
10.
RO pověřuje radního pana Karla Jiříčka k dalším krokům a jednáním za účelem
moţnosti získání bezúplatného převodu hasičského vozidla Tatry 815 od ministerstva
obrany.
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Usnesení z 3. jednání RO konané dne 6. února 2012
11.
RO rozhodla přidělit byt č. 013/B v DPS paní Milušce Šádkové.
12.
RO bere na vědomí etický kodex pracovníka Domu s pečovatelskou sluţbou Libštát.
13.
RO pověřuje starostu obce vyvěšením tibetské vlajky na budově obecního úřadu
v souvislosti s celosvětovou akcí „Vlajka pro Tibet“.
14.
RO doporučuje členům zastupitelstva obce Libštát schválit návrhy na rozdělení
hospodářských výsledků u příspěvkových organizací MŠ a MZŠ za rok 2011.
15.
RO doporučuje členům zastupitelstva obce Libštát schválit Římskokatolické farnosti
finanční dar ve výši 130 000 Kč jako příspěvek na opravu kostela Svatého Jiří, který tvoří
dominantu obce Libštát.
Usnesení ze 4. Jednání RO konané dne 27. února 2012
16.
RO jmenuje členy konkurzní komise na obsazení funkce ředitele Masarykovy základní
školy v Libštátě, ve sloţení:
pan Mgr. Pavel Antoš, pan Mgr. Luděk Tesarčík, paní Mgr. Iva Kvízová, pan Mgr. Antonín
Šváb, paní Ludmila Chuchlíková, pan Luděk Opočenský a paní Irena Janatová.
17. RO jmenuje tajemníka konkurzní komise, paní Ivu Janatovou.

Zastupitelstvo obce
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Libštát je vždy do 7 dnů vyvěšen na nástěnce umístěné ve
vstupní hale budovy obecního úřadu. Níže uvádím stručný výňatek z přijatých usnesení.
Usnesení z 1. veřejného mimořádného jednání Zastupitelstva obce Libštát (dále jen ZO)
konaného dne 4. ledna 2012
1.
ZO schvaluje rozpočtovou změnu rozpočtu obce na rok 2011.
2. ZO souhlasí s tím, ţe nevyuţije předkupního práva při prodeji pozemku poz. parc. č.
727/12 v k. ú. Libštát, panu Jiřímu Palounkovi, ke stavbě RD s podmínkou, ţe předkupní
právo obce Libštát zůstane zachováno.

Naše nejbliţší plány
Jedná se o akce, které se v obci Libštát dlouhodobě plánují a jsou závislé na získání
patřičných dotací.
Stavba kanalizace
V těchto týdnech probíhají intenzivní jednání o tom, v jakém rozsahu by měla být
v obci Libštát kanalizace provedena, zda-li jí budeme realizovat v celém rozsahu nebo jen
určitou část a jestli vyuţijeme 80% dotaci z EU, o které nás informovala firma PROVOD na
pracovním jednání. Při vyuţití této dotace by bylo nutné akci dokončit a zkolaudovat do
konce roku 2015. Toto rozhodnutí by měli zastupitelé obce řešit na svém nejbliţším jednání
ZO.
Předpokládaná výše investice (bez provedeného geologického průzkumu, který zatím nebyl
projektantem proveden, a který můţe celou akci ještě prodraţit) je dle sdělení projektanta
akce cca 55 – 60 mil. Kč. Předpokládaný výdaj pro obec Libštát by činil cca 11 – 12 mil. Kč.
Stavba sběrného dvora
Po vydání stavebního povolení, které se předpokládá v nejbliţších týdnech, se bude
čekat na vypsání dotačního titulu.
Předpokládaná výše investice je závislá na mnoha faktorech(zda-li se bude jednat i o koupi
techniky nebo budeme realizovat jen samotnou stavbu sběrného dvora s příslušenstvím), které
budou řešeny ZO před případným podáním ţádosti o dotaci.
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Sníţení energetické náročnosti budovy a instalace tepelného čerpadla do objektu
Mateřské školy v Libštátě (zateplení objektu, výměna oken, dveří a instalace tepelného
čerpadla)
Ţádost o získání dotace byla podána firmou EKO-POINT CZECH s.r.o. v roce 2011
na státní fond ţivotního prostředí. V polovině března bychom měli znát výsledky o přidělení
dotace.
Předpokládaná výše investice 3 341 815Kč. Předpokládaný výdaj pro obec Libštát by
činil 1 303 481Kč.
Sníţení energetické náročnosti budovy OÚ Libštát (zateplení objektu, výměna oken a
dveří)
Ţádost o získání dotace byla podána firmou EKO-POINT CZECH s.r.o. 1. března
tohoto roku na státní fond ţivotního prostředí. V létě bychom měli znát výsledky o přidělení
dotace.
Předpokládaná výše investice 1 600 990 Kč. Předpokládaný výdaj pro obec by činil
705 949 Kč.
Oplocení areálu Mateřské školy v Libštátě
V roce 2011 se nám podařilo získat dotaci z grantového fondu Libereckého kraje,
program obnovy venkova na oplocení areálu Mateřské školky v Libštátě. Nyní probíhá
zajištění potřebných příloh a dokumentů nutných k přidělení dotace.
Výše investice 300 000 Kč. Výdaj pro obec činí151 000 Kč.
Rozparcelování stavebních pozemků v lokalitě nad Vyšehradem
V prosinci roku 2011 proběhlo pracovní jednání zastupitelstva obce Libštát, na kterém
přítomní zastupitelé od místostarosty obdrţeli návrh moţného rozparcelování území nad
Vyšehradem, které je platným územním plánem určené pro výstavbu 5 rodinných domů. O
návrhu moţného rozparcelování bude jednáno na některém z příštích jednání zastupitelstva
obce.
Oprava mostu u Ničů a na Vršku
K této akci se podrobněji rozepíši v některém z následujících zpravodajů.

Aktuální informace
Z obecního úřadu, obce Libštát a místního kina.
Internetové stránky obce Libštát www.libstat.e-obec.cz
O vkládání aktuálních informací se pečlivě stará zaměstnankyně obecního úřadu paní
Iva Janatová a místostarosta. Fotografiemi z událostí, které se konají v obci Libštát,
pravidelně přispívá pan Luboš Fejfar, kterému bych tímto chtěl poděkovat. Stránky byly
v poslední době rozšířeny o odkazy na internetové stránky libštátských podnikatelů, spolků a
o zajímavé odkazy občanů obce Libštát. Na stránkách probíhají také různé ankety pro
spoluobčany. I nadále se budeme snaţit o to, aby naše stránky byly aktualizovány,
vylepšovány a doplňovány, třeba i o hlášení místního rozhlasu, které v obci proběhlo.
Pokud budete mít nějaké podněty a náměty na vylepšení, tak nám je prosím sdělte,
budeme rádi.
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Kino 3. květen Libštát (promítání pouze na 35mm filmových kopiích)
Libštátské kino má na kahánku. Provozovatel kina obec
Libštát, stejně jako všechna česká kina, která nejsou digitální,
nebudou uţ mít na jaře roku 2012 co promítat.
Největší distributor filmů společnost Hollywood ukončí v
letošním roce výrobu 35mm kopií. Termínem ukončení jejich
distribuce v České republice je uţ březen. Náklady na kopie 35 mm
kopií a jejich distribuci jsou vysoké a distribučním společnostem se to
nevyplácí.
Podle posledních odhadů to bude znamenat zánik nejméně
poloviny stávajících šesti set českých maloformátových kin. A mezi ta patří i kino 3. květen v
Libštátě.
Co dále s naším kinem?
Předpokládané moţné varianty řešení:
a) Digitalizace kina, předpokládaná investice cca 5 mil Kč.
b) Zakoupení dataprojektoru a přehrávače formátu DVD (Blu-ray), poté očekávat, ţe se
nové filmy u distribučních společností objeví i ve formátu DVD (Blu-ray) s moţností
přehrávání pro veřejnost. Dle aktuálních informací by měly být tyto filmy vydávány
aţ tehdy, kdy budou k dispozici pro veřejnost, tedy s velkým třeba aţ 6 měsíčním
zpoţdění. Touto cestou se vydalo i kino v Lomnici nad Popelkou, kde se jedná pouze
o dočasné řešení, neboť v dohledné době plánují celkovou rekonstrukci a digitalizaci
kina.
c) Promítat starší, jiţ vydané filmy v 35mm kopiích, které bude moţné zapůjčit u
jednotlivých distributorů, a omezit počet promítacích dnů v měsíci.
d) Poslední variantou je zánik kina a vyuţití těchto prostor k jiným kulturním akcím,
pořádáním koncertů atd.
ZO se tímto problémem zabývalo koncem roku 2011. Mezi zastupiteli převládá názor,
aby se pokračovalo s promítáním filmů v 35mm kopiích, jak to bude jen moţné. Ano, jako
pověřený programováním kina se o to budu snaţit, ale je to čím dál tím víc těţké, neboť se
nové filmy se v 35mm kopiích aţ na malé výjimky nedistribuují. Dle mého názoru si myslím
to nějak do začátku prázdnin zvládneme, ale co bude potom, to musí a rozhodnout ZO.

Závěrem
Předpokládám, ţe kaţdý občan má jistou představu o budoucím rozvoji naší obce a cítí
povinnost práci rady, zastupitelstva obce i obecního úřadu nějak hodnotit. Věřím, ţe si své
kladné, ale i kritické hodnocení naší práce nenecháte pouze pro sebe a své okolí. Máte mnoho
moţností jak nám svou spokojenost či nespokojenost se stavem věcí a jejich vývojem můţete
sdělit.
Na závěr mi dovolte, abych Vás pozval na připravovaná zastupitelstva obce a ujistil Vás, ţe
se na mne můţete obracet se vším, co Vás v naší obci trápí.
Pavel Janata, místostarosta
Zdravím Vás váţení spoluobčané,
Jak jste si jistě všimli, zpravodaj dostal novou podobu. Jeho rozšířený
obsah je i výsledek našeho jednání s vedením obce, na kterém se nám
místostarosta obce zavázal, ţe Vás bude pravidelně informovat o dění
v obci. Nic méně tento měsíc se rozhodl i pan starosta, ţe Vám oznámí
informace o obci. Uţijte si čtení nového zpravodaje a budeme rádi, kdyţ
nám sdělíte Vaše názory.
za redakční radu Irena Janatová
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Z důvodu důleţitosti informací uvádí starosta ještě sumář akcí, které jsou před námi a
vyzývá občany k zamyšlení.

Rozvoj Libštátu – dotace 2012 …
Úvodem mi dovolte Vás pozdravit v roce 2012. Z loňska dluţíme informace záměru,
jaké plánujeme v naší obci za investiční akce (samozřejmě nesmíme zanedbávat plánovanou
běţnou údrţbu obecního majetku). V minulém roce jsme hledali kde čerpat dotace pro naši
obec. Shodli jsme se v názoru, ţe je potřeba upřednostnit ţádosti o dotace s minimální
spoluúčastí obce. ZO schválilo na základě tohoto společného názoru záměr poţádat o
přidělení dotace na tyto akce:
Vybudování sběrného dvora s technikou
(za účelem zlevnění poplatků pro občany za odvoz odpadů)

90% dotace
Celkem 5 000 000 Kč

Zateplení budovy Mateřské školy (včetně oken) s ekologičtějším zdrojem tepla
90% dotace
(bohuţel odečítají 5. letou úsporu za energie hned na počátku coţ sniţuje částku dotace cca
na 70%)
Celkem 3 300 000 Kč
Zateplení budovy úřadu Obce Libštát (včetně oken)
90%dotace
(bohuţel odečítají 5. letou úsporu za energie hned na počátku coţ sniţuje částku dotace cca
na 70%)
Celkem 1 600 000 Kč
Oplocení zahrady naší Mateřské školy
50%dotace
Tato dotace jiţ byla schválena a letos budeme stavbu realizovat. Celkem 300 000 Kč
Hledáme příleţitost na získání finančních prostředků na opravu našich mostů
Most na Hořením konci potřebuje střední opravu, ale most u Ničů je v havarijním stavu
Celkem 4 000 000 Kč
Kanalizace Libštát od hranic aţ po ţelezniční viadukt s čištěním v Košťálově 80% dotace
ZO je před rozhodnutím poţádat o přidělení dotace na výstavbu této kanalizace. Tato
investice je pro naši obec nejenom důleţitá, ale i finančně velice náročná. Spoluúčast ve výši
minimálně 12 000 000,- je dnes na hranici moţností. Ekologické tlaky a zákony, nás ale nutí
vyřešit čištění odpadních vod buď centrálně, nebo individuálně.
Celkem 60 000 000 Kč
Zkvalitnění pitné vody – vrt pro vodovod Libštát Košťálov
Ve Svazku obcí Libštát Košťálov jsme naplánovali průzkumný vrt v areálu bývalého Hliňáku
místní cihelny. Podle průzkumu hydrogeologa by tato voda měla být kvalitnější neţli z vrtů
v Košťálově. V Libštátě máme vhodnější geologické podloţí. Podíl Libštátu na tomto vrtu cca
150 000,-Kč
Celkem 400 000 Kč
Co k tomu říci na závěr?
Obci Libštát zůstává dnes v rozpočtu cca 2 000 000,-Kč ročně na investice a opravy. Musíme
si určit naše priority. Tímto přijměte pozvání na důleţité Veřejné jednání zastupitelstva Obce
Libštát, které se uskuteční na konci března tohoto roku.
Luděk Opočenský, starosta
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Vyhodnocení bezpečnostní situace v obci Libštát v roce 2011
V obci Libštát došlo v roce 2011 k 8 trestným činům (z čehoţ 7 trestných činů bylo
objasněno a 1 trestný čin odloţen).
Jednalo se o tyto trestné činy, dále jen TČ :
 1x TČ krádeţe – krádeţ lţíce nakladače
 1x TČ porušování domovní svobody
 2x TČ maření výkonu úředního rozhodnutí – nenastoupení
výkonu trestu odnětí svobody
 2x TČ ublíţení na zdraví
 2x TČ náhlé úmrtí, přičemţ ani u jednoho úmrtí nezjistila cizí zavinění
Dále došlo celkem k 18-ti přestupkům. Jednalo se o 6 přestupků proti majetku
(odcizení mobilních telefonů, krádeţ traverz apod.), dále se jednalo o přestupky proti
občanskému souţití (napadení druţky, matky, fyzické napadení apod.).
Doporučujeme všem obyvatelům, aby neustále zamykali vchody svých obydlí a
především vchody u domů s bytovými jednotkami a nedávali tak zbytečně šanci zlodějům,
kteří pak mají snadnější přístup do sklepních prostor a k samotným obytným částem, do
kterých se poté vloupají. Toto se týká především letních období, kdy je ve zvyku více větrat.
Varují převáţně seniory před různými osobami, kteří vylákají pod různými záminkami
finanční hotovost. Popřípadě jeden seniora zabaví a druhý mezitím tuto hotovost odcizí.
Varujeme občany, ţe můţe docházet ke krádeţím
v souvislosti s nabízením různého zboţí od prodejců (i s
nabídkami levnějších tarifů elektřiny apod.) Jedná se mnohdy o
tzv. „typaře“, kteří zjišťují situaci, aby mohli dotyčného oloupit.
Občané by si měli vţdy tyto prodejce důkladně prohlédnout a
zapamatovat si jejich popis, případně zavolat linku 158, kdy si
policisté tohoto prodejce prověří sami.
Závěrem děkujeme všem občanům obce Libštát, kteří
jsou při práci a sluţbě policistům nápomocni. I nadále jsou
veškeré poznatky od Vás na zdejším oddělení vítány.
Obvodní oddělení Policie ČR v Semilech

Setkání jachtařů
Náročnou akci, kterou je setkání jachtařů máme za sebou. Silné mrazy z části ovlivnili
účast, zvláště ze vzdálených míst naší republiky – příkladně z Ostravy, Brna i ze západních
Čech. Ale i tak byla návštěvnost uspokojivá.
V sobotu odpoledne se promítalo v místním kině. Informace o této akci, která je
součástí setkání jachtařů, byly zveřejněny jiţ v lednu v „Libštátském zpravodaji“. Promítaly
se filmy z letního výcvikového tábora dětí na Slapech a Orlíku, dále pak z více neţ půlroční
plavby našeho člena Ing. Jiřího Blaţka na lodi SAYONARA po ostrovech v Pacifiku a další.
Postrádali jsme větší účast místních občanů, kterým se snaţíme touto formou přiblíţit
naší práci s dětmi, ale i ţivot na moři. Ti, kteří se účastnili, byli spokojeni.
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Protoţe i místní občané se z části podíleli na organizaci setkání, patří jim poděkování
za poskytnutí ubytování účastníkům setkání, dále pak vedení restaurace v KD a jeho
spolupracovníkům za kvalitní občerstvení a klidný průběh stravování po celé tři dny a panu
Karlu Jiřičkovi za ochotu při odstraňování vzniklých menších závad.
A jaké jsou naše plány do budoucna? Na přelomu července a srpna, konkrétně od 28.
7. – 4. 8. 2012 uspořádáme jiţ po sedmé dětský letní tábor se zaměřením na jachtařský
výcvik. Uskuteční se na Orlické přehradě v areálu loděnice YACHT CLUBU Písek. Přivítali
bychom děti ve věku kolem 10let, které se nebojí vody, zvládají plavání a hlavně projevily
trvalejší zájem o tento druh sportu.
Na měsíc září připravujeme druhou libštátskou regatu v Chorvatsku.
J. Netřeská

SDH Libštát informuje…
Končící rok 2011 a začátek roku nového, neznamená u
našeho sboru ţádný zimní spánek. I v této době se pořád něco děje,
co se nás a našich členů týká.
V novém roce je první víkendová sobota ve znamení
tradiční výroční valné hromady sboru. V sále kulturního domu se
sešlo mnoho členů a hostů. Všichni vyposlechli zprávy o činnosti
za předcházející rok, zprávu pokladníka, shlédli prezentaci o
účinkování druţstev na soutěţích a potleskem odměnili oceněné členy. Výborná hudba, dobrá
zábava a troška toho ostřejšího natáhla dění aţ hodně do nočních hodin.
Dne 18. února se uzavřela plesová sezona v blízkém okolí a to naším hasičským
bálem. Předcházelo tomu tradiční zvaní, za které musím všem jedenácti obětavým dvojicím
poděkovat. Samotný ples se chystal jiţ několik dní dopředu, nic jsme nechtěli opomenout.
Shánění sponzorů cen do tomboly, zajištění občerstvení, příprava sálu – to vše je standardní
jako jindy a vţdy stejně náročné. Přesto byl letošní ples něčím výjimečný. Pozvání na něj
přijal od Zdeňka Faistavera hejtman Libereckého kraje Mgr. Stanislav Eichler. Spolu se
starostou sboru přivítal všechny přítomné krátkým uvítáním a bál mohl začít. Jsme velice
rádi, ţe jsme mohli poznat takovouto významnou osobnost osobně. Je nesmírně potěšující, ţe
si přes 200 lidí našlo cestu na námi pořádanou akci. Musím poděkovat všem, kteří se podíleli
na přípravě i samotném průběhu plesu, hudebnímu seskupení Sonet z Košťálova a
v neposlední řadě všem sponzorům, kteří ochotně přispěli věcným či finančním darem na naši
tombolu. Velmi si toho váţíme.
Na závěr bych se ještě rád podělil o jednu velmi příjemnou novinu, které se nám
podařilo dosáhnout. Rozhodli jsme se podat přihlášku na pořádání dílčí soutěţe Poháru
Okresního sdruţení hasičů v Semilech v poţárním útoku a byli jsme úspěšní. Dne 14. 7. 2012
od 13 hod. se uskuteční na hřišti u DPS historicky první její klání. Můţeme se těšit na velké
mnoţství sborů z různých koutů okresu Semily a určitě velmi dobré výkony. Zveme všechny
příznivce hasičského sportu.
Začátek sportovní sezony se blíţí, popřejme našim druţstvům muţů, ţen i nově
vytvořeného druţstva dětí co nejlepší výsledky.
Tomáš Urbánek, starosta sboru
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Trocha statistiky….
K 01. 01. 2011 byl počet obyvatel Libštátu 1.007 osob.
Během roku 2011
 narozeno
10 dětí
 zemřelo
7 osob
 přistěhovalo se
12 osob
 odstěhovalo se
29 osob
 bylo uzavřeno 8 sňatků
K 31. 12. 2011 se počet obyvatel sníţil na 993 osob

Společenská rubrika
12. 12. 2011 se manţelům Janě a Gustovi Hodboďovým narodil syn František
19. 12. 2011 se paní Heleně Lukešové narodil syn Vítek
20. 12. 2011 se paní Mileně Farské a panu Janu Červenkovi narodila dcera Anna
25. 01. 2012 se paní Marii Šádkové narodila dcera Jasmína
16. 02. 2012 se manţelům Ditě a Martinovi Baškovým narodila dcera Magdaléna
Všem rodičům gratulujeme a přejeme, aby jim jejich malé poklady ve zdraví rostly.

V měsíci březnu oslaví své ţivotní jubileum páni
Jaroslav Ţďánský,
Jiří Těhník
Jaroslav Janata
Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní pohody a
spokojenosti do dalších let.

Poděkování
Tímto bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu a všem zastupitelům
Libštátu za poskytnutí finačního daru na zakoupení speciálního kočárku pro
syna Jakuba.
Martina a Aleš Peckovi
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Jarní trh „v lipkách“
Váţení sousedé a sousedky,
přijměte pozvání na 8. 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 31. 3. 2012 od 8:30
přijďte koupit, co doma nemáte. Prodat, co vám přebývá. Podívat se
na to, co jste ještě neviděli.
Setkáte se sousedkami, které pro Vás přichystají občerstvení, dobré
slovo, jarní výzdobu domácnosti, malovaná a háčkovaná vejce, pomlázky,
výrobky z proutí a pedigu, šperky z biţuterie, bylinky, čajové směsi, domácí
med a sýry, nápady šikovných dětí, zeleninovou a květinovou sadbu, jarní
petrklíče…
Tento občasný způsob prodeje se díky Vašemu zájmu, milí sousedé,
stává Libštátskou tradicí.
S veselou náladou přijďte a nechte se znovu inspirovat novými
nápady, nabídnout co jste vyrobili.
Vaše sousedky

Inzerce
Odškodnění při dopravních nehodách
Společnost VOTUM Centrum Odškodnění a.s. pomáhá osobám poškozeným při
dopravních nehodách bezplatným poradenstvím. Tato firma nabízí odbornou pomoc osobám
poškozených na zdraví i pozůstalým, kterým zemřel při dopravní nehodě někdo blízký.
Více informací na www.votum-co.cz, infolinka 844 654 123 nebo přímo pan Richard
Kuba, email: richard-kuba@votum-co.cz, telefon 777 336 914.

Angličtina
Kaţdé úterý od 8.00 pro začátečníky
Kaţdé úterý od 9.00 konverzační hodiny
Ve Fit Club Pohoda (pod mateřskou
školou)
lektorka Michaela Šlechtová,
tel.: 733 502 166
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Pronajmu byt 2+1 o velikosti 80m2
v rodinném domě v Bořkově u
Semil, včetně úloţných prostorů na
uhlí, 2 WC, komora.
Nájem 4.500 Kč + elektřina a voda.
Kauce 10.000 Kč.
Kontakt 603 935 171.
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3. květen
LIBŠTÁT

KINO

VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
16. 03. 2012 – pátek od 18.00 hodin
Jak jen to Santa dělá, ţe dokáţe během jedné noci nadělit všechny dárky? Odpovědí na ni je
existence Santovy provozní základny ukryté pod Severním pólem, která je plná veselí a té
nejmodernější techniky. Začíná vzrušující závod s časem o doručení dárků dřív, neţ se
rozední.
Velká Británie, USA 2011, animovaná komedie, 97 min., mluveno česky, mládeţi přístupno
PARANORMAL ACTIVITY 3
23. 03. 2012 – pátek od 18.00 hodin
Rádi se bojíme. Přinejmenším ve filmech. A kdyţ se najde člověk, který dokáţe ze zdánlivě
fádních záběrů domácích videokamer vyčarovat podívanou jen pro velmi silné povahy, je o
hit postaráno. Nezávislý snímek vydělal bezmála 200 miliónů, čímţ se stal jedním z
nejúspěšnějších filmů všech dob.
USA 2011, horor, mysteriózní, 81 min., české titulky, mládeţi přístupno od 15 let
PŮLNOC V PAŘÍŢI
30. 03. 2012 – pátek od 18.00 hodin
Woody Allen v reţii filmu se 4 nominacemi na Oscara – nejlepší film, reţie, výprava, scénář.
Mladí snoubenci Gil a Inez přijíţdí do Paříţe. Gil je spisovatelem, který miluje Paříţ. Jednoho
večera jde Inez se svými přáteli tancovat a Gil se prochází noční Paříţí. Jeho půlnoční záţitky
mu odhalí Paříţ v jiném světle a ovlivní nejen jeho budoucí ţivot.
Španělsko, USA 2011, romant. komedie, 94 min., české titulky, mládeţi přístupno od 12 let
OBHÁJCE
06. 04. 2012 – pátek od 18.00 hodin
Po tom, co většinu své kariéry strávil advokát Matthew McConaughey obranou drobných
kriminálníků, dostane z ničeho nic svůj velký ţivotní případ: obhajobu bohatého playboye z
Beverly Hills, který je obviněn z pokusu vraţdy. To, co se ze začátku jeví jako jasný případ s
velkým finančním výnosem, se rychle obrátí v děsivý souboj dvou mistrů manipulace.
USA, 2011, krimi, thriller, 118 min., české titulky, mládeţi přístupno
PERFECT DAYS–I ŢENY MAJÍ SVÉ DNY
13. 04. 2012 – pátek od 18.00 hodin
Ivana Chýlková dostane k 44. narozeninám pěkné přáníčko od své bývalé švagrové (Zuzana
Bydţovská), trapný vzkaz v rozhlasovém pořadu od bývalého manţela (Bob Klepl), krém na
vrásky od homosexuálního kamaráda Richarda (Ondřej Sokol) a dárkový striptýz od své
nevyzpytatelné matky (Z. Kronerová). Nad přáníčkem se dojatě rozpláče a dárkového
striptéra jí okamţitě přebere Richard.
ČR 2011, komedie, 108 min., mluveno česky, mládeţi 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 ţádá dopisovatele o průběţné a včasné dodávání příspěvků!
Příspěvky odevzdávejte na OÚ Libštát nebo zasílejte na email: obec.libstat@tiscali.cz .
Uzávěrka příštího čísla bude v pondělí 02. 04. 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 Tereza Kobrová DiS. – 775 588 371
záchranná služba: 155
hasiči: 150
policie: 158
SOS : 112
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