Libštátský zpravodaj
č. 4 – duben 2013
Vážení spoluobčané,
přináším Vám trochu obsáhlejší výňatek z dění na jednáních RO a ZO za minulý měsíc. Celý zápis
z jednání RO a ZO najdete na nástěnce ve vstupní hale budovy OÚ nebo na webových stránkách obce.

Rada obce
Na svém jednání projednávala a upravovala návrh rozpočtu na rok 2013 a doporučila ZO
připravený návrh schválit. (viz usnesení RO R15/13)
Dále jednala o možných změnách a úpravách územního plánu s ohledem k potřebám vlastníků
pozemků R 16/13 RO Libštát pověřuje místostarostu obce Libštát pana Pavla Janatu, aby zjistil potřebné informace
na MÚ Semily, stavební úřad, odboru územního plánování, které by byly nutné pro pořízení změny
stávajícího platného územního plánu. Za tímto účelem bude pan Pavel Janata spolupracovat s paní Janou
Malou, bytem Libštát 209, 512 03 Libštát, občankou obce Libštát, která je připravena na této změně
spolupracovat.
Zejména se jedná o tyto informace:
a) zdali se může pořídit změna stávajícího platného územního plánu, který byl schválen dne 29. 9. 2010
b) jak dlouho by případná změna ÚP trvala, a kdy by mohla být schválena
c) kolik by stálo pořízení změny územního plánu
Zjištěné informace budou poté předány RO a následně ZO k projednání. Termín: duben 2013.
Zveřejnila záměr směny, prodeje a dlouhodobého pronájmu pozemků občanům obce Libštát (viz
usnesení R 20/13, R 21/13, R22/13)
RO Libštát vzala na vědomí aktuální personální problémy v MZŠ Libštát, stanovisko projektanta
kanalizace týkajícího se smlouvy s majiteli pozemku dotčeného stavbou kanalizace, dále se seznámila s
navrženým programem jednání ZO a souhlasí se svoláním tohoto jednání na 20.3.2013 od 19 hodin. (viz
usnesení R23-26/13).

Zastupitelstvo obce
Byla přijata tato usnesení:
Z 13/7 ZO Libštát se seznámilo a bere na vědomí činnost rady obce Libštát za období leden až
březen 2013.
Z 13/8 ZO Libštát schvaluje prodej části pozemků parc. č. 727/23 o výměře cca 27,01 m2 a
pozemku parc. č. 727/5 o výměře cca 23,58 m2 (geometrické rozdělení dle zveřejněného záměru č. j. OÚ
Lib 105/13) vše druh pozemku orná půda, v katastrálním území Libštát, z vlastnictví Obce Libštát,
manželům panu MUDr. Jiřímu Jůzovi a Martině Jůzové, bytem Košťálov 18. Kupní cena smluvní
(35Kč/m2) bude vypočtena dle skutečné výměry.
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Z 13/9 Zastupitelstvo obce Libštát schvaluje inventarizační zprávu obce Libštát za rok 2012 a
vzalo na vědomí „Zápis z jednání hlavní inventarizační komise konané dne 30. 1. 2013“ na OÚ Libštát a
rozhodlo k datu dnešního jednání (20. března 2013) vyřadit z majetku obce předměty podle „Soupisu
předmětů navržených k odpisu dle provedených inventur za rok 2012“ který je přílohou č. 1 zápisu z
jednání hlavní inventarizační komise.
Z 13/10 Zastupitelstvo obce Libštát schvaluje účetní závěrku obce Libštát za rok 2012.
Z 13/11 ZO Libštát souhlasí s návrhem předloženým finančním výborem a rozhodlo rozdělit
prostředky z položky „příspěvky organizacím“ určené na podporu činnosti a opravy majetku
společenských, sportovních a humanitárních organizací a církví podle tohoto návrhu, č. j. OU Lib 218/13.
Z 13/12 ZO Libštát, v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočet obce na rok 2013 podle přílohy předložené k
tomuto bodu jednání č. j. OÚ Lib 176/13 s tím, že výdaje v § 34xx – příspěvky organizacím budou podle
schváleného rozdělení zapracovány do odpovídajících paragrafů.
příjmy ve výši 16 628 786,- Kč
výdaje ve výši 16 499 586,- Kč
financování 129 000,- Kč
Z 13/13 ZO Libštát schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2013. ZO ukládá
předsedkyni finančního výboru z každé provedené kontroly vypracovat zápis, který bude obsahovat
zjištěné nedostatky a návrh nápravných opatření. Zápis předsedkyně výboru předkládá k projednání ZO.
Z 13/14 ZO Libštát schvaluje bezúplatný převod dosavadní infrastrukturní sítě obecní kanalizace
SM – 1, SM – 2, SM – 3 do majetku Svazku obcí Košťálov a Libštát.
Z 13/15 ZO Libštát pověřuje starostu obce pana Luďka Opočenského vypsáním výzvy na zajištění
odvozu komunálního odpadu v obci Libštát od 1. ledna 2014. Termín zveřejnění: od 1. dubna 2013, doba
zveřejnění 30 dní.
Z 13/16 ZO Libštát přijímá závazek vybudování kanalizační přípojky u domu č. p. 41 v Libštátě
dlouhé 30 m na obecní náklady. Přípojka bude realizována současně se stavbou Košťálov a Libštát –
kanalizace a ČOV jakožto kompenzace za uložení stoky na pozemcích č. 201/1 a 202 v k. ú. Libštát.
Tento závazek obce je podmíněn neodkladným souhlasným podpisem majitelů domu č. p. 41 v Libštátě
paní Jany Opočenské a Luďka Opočenského, bytem Libštát č. p. 316, k vybudování kanalizační stoky na
těchto pozemcích.
Z 13/17 ZO Libštát schvaluje etický kodex zastupitelů obce Libštát.
Z 13/18 ZO Libštát pověřuje RO Libštát navýšením nájemného v DPS Libštát v nejbližším
účetním období, tj. od 1. ledna 2014, na částku 50 Kč/m2. Termín do 30. dubna 2013.

Uzavírka silnice
Tak jako tomu bylo loni, tak i letos bude z důvodu konání tradiční
libštátské poutě provedena úplná uzavírka silnice II/283 v úseku od křižovatky
s místní komunikací u Obecního úřadu Libštát po křižovatku se silnicí
III/28311 (pod kostelem sv. Jiří) v termínu od 28. 4. 2012 do 29. 4. 2012 s
časovým omezením od 8.00 hodin do 19.00 hodin.
Objízdná trasa uzavřeného úseku bude vedena obousměrně od křižovatky silnic II/283 x II/286
(Na Hranici) po silnici II/286 směrem na Lomnici nad Popelkou po křižovatku se silnicí III/28311
(Bryndov) po silnici III/28311 do Libštátu na křižovatku se silnicí II/283.
Irena Janatová, radní
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Sběrný dvůr
Oznamujeme občanům, že mohou opět využívat služeb sběrného dvora za KD Libštát. Sběrný
dvůr bude otevřen každou první a třetí sobotu v měsíci od 9.00 do 12.00 hodin. A nově
každý pátek od 12.00 do 15.00 hodin. Odevzdávat zde můžete odpad většího objemu a také je zde
možno předat nebezpečný odpad. Ten zde uskladníme až do pravidelného svozu, kdy zajistíme jeho
likvidaci.
Irena Janatová radní

Záchranné lano
Podvečer 21. března přinesl
některým občanům Libštátu menší
překvapení.
Vojenský
transportér,
vyrobený koncem 60. let minulého
století, nestojí před školou každý den. A
protože je ve výzbroji naší armády stále,
mohl by si býval leckdo myslet, že se
zde chystá přinejmenším vojenské
cvičení. Skutečnost byla ale jiná.
Následujícího dne 22. 3. probíhala ve
škole netradiční výuka s názvem
„Záchranné lano“, v rámci které si žáci mohli nejen prohlédnout již zmíněný transportér a vyslechnout
odborný výklad, ale čekaly na ně i další zajímavosti.
Hned ráno přijelo před školu auto profesionálních hasičů s příslušnou výbavou a ve školní budově
se zase žáci i učitelé mohli seznámit s prací a vybavením policistů, které zastupoval pan Kmínek z
Košťálova. Užitečná byla také přednáška pracovnic ČČK o první pomoci, doplněná názornými ukázkami.
Je třeba se také zmínit o řadě zajímavých a veselých historek, kterými všichni oživili svůj výklad a které
si asi děti nejdéle zapamatují. Pátek 22. března ukázal, že škola nepředstavuje jen učebnice a poučky.
Někdy je dobré podívat se i na skutečný život a to se tentokrát podařilo.
žáci 9.třídy, Antonín Šváb

Poděkování
Dne 21.3. se žáci 6.třídy a jejich tři bývalé spolužačky zúčastnili
divadelní přehlídky v Turnově, kde sehráli loňskou divadelní hru Zlý sen.
Děkuji tímto panu Josefu Chuchlíkovi za zajištění dopravy.
Milena Švábová

Historické autobusy lákaly v Semilech davy
nadšených cestujících
Dne 9. 3. 2013 v sobotu od 10 hodin po Semilech jezdily
historické autobusy. O tyto jízdy byl veliký zájem. Každá jízda
historického autobusu byla plně obsazena. Dopravu řídili
příslušníci Veřejné bezpečnosti. Od 13 hodin byla vernisáž
v Semilském muzeu a zahájena výstava o ČSAD Semily. Zahájení
výstavy se zúčastnilo mnoho návštěvníků. Tato výstava pokračuje
až do 2. června 2013. Všichni si pochvalují tuto akci jako velmi
zdařilou a zároveň ojedinělou tohoto druhu.
Lubomír Fejfar
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Společenská rubrika
V měsíci dubnu slaví své životní jubileum:
paní Jana Lásková
a páni Eduard Zosel a Pavel Janata
Jubilantům blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní pohody a
spokojenosti do dalších let.

Fit club Pohoda (zadní vchod MŠ)
Pozvánka na výuku angličtiny
pro děti od 3 let, pro předškoláky, pro1. stupeň školních dětí
Co bude náplní ,, Angličtinky“?
Výuka je přizpůsobena dětem daného věku, zahrnuje převážně hry, soutěžení, zpívání, rytmické a
pohybové aktivity-prostě zábavná angličtina pro děti. Střídají se různé typy činností, což dětem umožňuje
využít a rozvinout všechny druhy inteligencí, a navíc přispívá k lepšímu a delšímu soustředění. Děti se při
výuce angličtiny volně pohybují a individuálně projevují. Děti nejsou nuceny při výuce angličtiny sedět
jako ve škole.
Velkou výhodou oproti výuce v MŠ je přítomnost rodiče, který dítěti pomáhá a zároveň se s ním
všechny aktivity učí. Není tedy problém, aby si společně doma všechny aktivity zopakovali. K tomu
poslouží CD s písničkami a říkadly, které budeme v hodinách používat. Domů si budete také odnášet
pracovní listy, na kterých budete společně s dětmi pracovat a procvičovat novou slovní zásobu.
Začneme s představováním a základními frázemi. Postupně se prokoušeme tématy jako např.
rodina, hračky, barvy, zvířata apod.
Těším se na shledanou při seznamovací hodině (zdarma) v pondělí 22. 4. 2013 OD 15 hodin
spolu s lektorkou Monikou.
Eva Janatová (728 739 286)

Kurz líčení v pátek 19.4.2013 od 16-té hodiny, cena 200,- Kč
Minulý měsíc jsme od Lucie Beňové během odpoledne získaly cenné zkušenosti
na denní a večerní líčení. Pro zájem o tuto péči opakujeme a navážeme na líčení na
výjimečné příležitosti.
Krásné jaro přeje Eva Janatová: 728 739 286
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Promítání o Libštátu a jeho okolí
13. dubna 2013 se v Kulturním domě v Libštátě bude konat členská slavnostní
schůze spolku zdravotně postižených pro Libštát, Košťálov, Bělou, Kundratice a Svojek.
Po jejím skončení se na pozvání paní Lenky Pařilové, která je předsedkyní spolku,
koná promítání historických dokumentů z Libštátu, které je přístupné široké veřejnosti.
Lubomír Fejfar

PLAVBA ŠÍLENCŮ NA OLEŠCE
5. ROČNÍK
se uskuteční 1.května 2013
na vodní trase :
Libštát : most „u Devátých“ - Libštát : splav (levý
břeh)
Start ve 1300 hodin
Vlastní originální plavidla s sebou, v cíli možnost
zapůjčení lodí.
Občerstvení zajištěno.
SrdeČnČzve JACHTING LIBŠTÁT
divize ŠÍLENCI

Dovolte mi vám jménem občanského sdružení Děti Českého ráje
nabídnout letní dětský tábor, pořádaný již od roku 1997 v srdci
Českého ráje, na břehu Drhlenského rybníka. Dlouholetá tradice se
zde potkává s nadšením organizátorů a každý rok se k nám vracejí
věrní účastníci, ze kterých se často v budoucnu stávají i organizátoři.
Rád bych tento tábor nabídl i v obci, ve které jsem vyrůstal. Máte-li
zájem, navštivte naše internetové stránky www.deticeskehoraje.cz,
kde se vše potřebné dozvíte. Termín tábora je 28. 6. -12. 7. 2013 a
cena je 3.990,-. Za celý táborový tým se na vás těší Zdeněk Jodas
(hlavní vedoucí a předseda sdružení)

Jarní trh „ V LIPKÁCH“
Vážení spoluobčané, sousedé,
děkujeme, že jste přijali srdečné pozvání na náš tradiční trh a vykročili do mrazivého dopoledne.
Pozvání přijalo i slunce! Všimli jste si, že do té doby se několik dní neukázalo a od minulého
víkendu jsme ho už také neviděli?
Vaše sousedky pro Vás připravily spoustu dekorací, občerstvení a zajímavá
překvapení. Pro nás byla největším a nejmilejším překvapením účast malých sousedek a
sousedů, školních dětí s paní ředitelkou Markovou. Děkujeme, vážená paní ředitelko,
vážení rodiče, že vedete naše děti, aby se k nám přidaly.
Za pomoci pracovníků obecního úřadu se nám podařilo připravit prostor 35 stánků
(od jednoho až po čtyři stoly), příjemně vyhřátý pro pohodu prodejců a příchozích.
Na viděnou na podzimním trhu 12.10. 2013
za Vaše sousedky napsala Eva Janatová
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
Prodej 24. 4. 2013 ve 14 hodin na náměstí v Libštátě
Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce)
stáří: 12-18týd.
cena: 120-180 Kč
Chovní kohoutci
12-18týd.
120-180 Kč
Kačeny pekingské (bílé brojlerové)
1-3týd.
70-90 Kč
Moularden (kříženec pižmová+peking.kachny)
1-3týd.
70-90 Kč
Kačeny barbarie (francouzský hybrid pižmové kačeny)
1-3týd.
110-130 Kč
Husy bílé
1-3týd.
140-160 Kč
Husy landenské
1-3týd.
140-160 Kč
Sortiment, stáří a cena drůbeže se mohou lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.: 567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

KINO

3. květen

LIBŠTÁT

PEKLO S PRINCEZNOU
12. 4. 2013 – pátek od 18.00 hodin
Princezna Aneta se nechce vdávat - a už vůbec ne za nešikovného prince Jeronýma ze sousední země,
kterému byla jako dítě zaslíbena výměnou za vojenskou ochranu království před výbojnými nájezdy. Král Leopold
by rád dceru uchránil před nechtěným sňatkem, ale nemůže porušit královský slib. Zrušení svatby by znamenalo
válku s mocným vojevůdcem, králem Bedřichem. A tak Leopold vymyslí velkolepou lest: pošle sousedovi zprávu,
že se o princeznu uchází sám Lucifer. Netuší ovšem, jakou lavinu nepředvídatelných okolností spustí, že vyvolá
nejen hněv pekla, ale hlavně Muribany, žárlivé nevěsty samotného Lucifera...
Hrají: J. Mádl, T. Voříšková, P. Nárožný, V.Postránecký, Z. Adamovská, V. Vydra, F. Blažek, B.
Kodetová, M. Táborský, J. Skopeček a další

ČR, 2009, pohádka, 90 min., mluveno česky, mládeži přístupno
96 hodin: ODPLATA
03. 05. 2013 – pátek od 18.00 hodin
Liam Neeson se vrací jako bývalý agent CIA Bryan Mills, který před dvěma lety v Paříži nemilosrdně
pozabíjel gang obchodníků s bílým masem, aby zachránil život své unesené dcery. Nyní ho na výletě v Istanbulu
překvapí návštěva dcery Kim a také bývalé manželky Lenore. Poklidná dovolená netrvá dlouho. Lenore je přímo
před zraky Bryana unesena. Kim se snaží před pronásledovateli uniknout. Bryan pochopí, že vyjednávání s únosci
nemá naději na úspěch. Hlavou gangu je totiž Murad, otec jednoho ze zločinců, které Bryan zabil. Jediné, po čem
Murad touží, je krvavá odplata. Pro Bryana začíná neúprosný závod s časem. Musí využít veškeré své znalosti a
schopnosti, aby ochránil svou rodinu.
Francie 2012, akční thriller, 98 min., české titulky, mládeži přístupno od 12 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: sprava@libstat.eu
Uzávěrka příštího čísla bude v úterý 30. 4. 2013.
Vydavatel: OBEC LIBŠTÁT ev.č. MKČR E 14458
OÚ - internetové stránky www.libstat.e-obec.cz ; e-mail adresa obec@libstat.eu
OÚ - 481 689 300; starosta - 481 311 210; matrika - 481 689 547; mobil kancelář – 775 588 370
vedoucí dílny K. Jiříček – 775 588 372; vedoucí DPS – Hana Paldusová – 775 588 371
záchranná služba: 155
hasiči: 150
policie: 158
SOS: 112
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