Libštátský zpravodaj
č. 6 – červen 2013
Vážení spoluobčané,
přináším výňatek z dění na jednáních RO za minulý měsíc. Celý zápis z jednání RO najdete na
nástěnce ve vstupní hale budovy Obecního úřadu nebo na webových stránkách obce. Jednání
zastupitelstva obce Libštát se nekonalo.

Rada obce
RO Libštát byly po několika urgencích předloženy ke schválení nájemní smlouvy na pronájem
ubytovny v kulturním domě a kiosku na koupališti. S obsahem smluv souhlasí a ukládá starostovi obce se
společnými nájemci paní Ladislavou Hajnovou, bytem Libštát čp. 277 a panem Lukášem Kobrlem, bytem
Libštát čp. 296 smluvní vztah uzavřít. U ubytovny v kulturním domě s dobou trvání od 20. 5. 2013 do 31.
8. 2014 za cenových podmínek:
a) měsíční poplatek za pronajaté prostory a zařízení 100,- Kč
b) denní poplatek za obsazené lůžko 35,- Kč/den
a nájemní smlouvu na pronájem kiosku na koupališti uzavřít s platností od 1. 6. 2013 do 31. 8. 2014.
RO se seznámila se předloženými nabídkami na zajištění technického dozoru investora (dále jen
TDI) na akci Snížení energetické náročnosti a instalace tepelného čerpadla do objektu Mateřské školy
Libštát a vybrala a schvaluje firmu: SHK s.r.o., adresa 5. května 725, 512 51 Lomnice nad Popelkou, jako
vítěznou. RO pověřuje starostu podpisem mandátní smlouvy s touto firmou na zajištění TDI, včetně
doplnění smlouvy o dodatek, že v případě neposkytnutí dotace si mandant vyhrazuje od smlouvy
odstoupit bez jakýchkoliv náhrad.
RO Libštát rozhodla, v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a na základě zmocnění podle usnesení ZO 07/042,
-

zveřejnit záměr prodeje částí pozemků p. č. 2296/3 (plocha cca 164 m2) v katastrální území
Libštát. Datum zveřejnění 17. května 2013, na dobu 15 dní

-

zveřejnit záměr prodeje částí pozemku p. č. 1801/23 (plocha cca 213 m2) v katastrální území
Libštát. Datum zveřejnění 3. června 2013, na dobu 15 dní, obojí vyvěšení zajistí starosta obce pan
Luděk Opočenský.

RO Libštát pověřuje starostu Obce Libštát Luďka Opočenského oslovením minimálně 3 firem na
zajištění TDI pro akci „Snížení energetické náročnosti objektu Obecního úřadu Libštát“ i s návrhem
mandátní smlouvy.
RO Libštát stanovuje výši nájemného v Domově s pečovatelskou službou Libštát v nejbližším
účetním období, tj. od 1. ledna 2014, na částku 50,- Kč/m2.
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RO Libštát ruší usnesení RO R 38/12 ze dne 11. 6. 2012 s okamžitou platností. Jedná se o
usnesení o zveřejnění výzvy na pronájem kolny u kina, který se řeší-neřeší již rok. Tento svůj návrh
starosta obce odůvodnil špatným technickým stavem kůlny a nedostatkem skladovacích kapacit pro
samotnou Obec Libštát. Dále navrhl zvážit opravu nebo přestavbu této stavby včetně stavebního povolení.
Pan Karel Jiřiček navrhl, aby se RO a ZO věnovalo otázce celých prostor kolen, s ohledem na budoucí
přestavbu, legalizaci a možného využití.
Irena Janatová, radní

Změny jízdních řádů
9. 6. 2013 dochází ke změnám platných jízdních řádů. Všechny autobusové a vlakové spoje
v Libštátě jsou beze změny. Ale například v jízdních trasách Lomnice nad Popelkou – Jičín, Semily –
Turnov, Jilemnice – Semily budou o několik minut posunuty. Proto si raději před cestou zkontrolujte
odjezdy autobusů i vlaků.

Libštátský spolek Šílenců
Milí sousedé,
dovolte mi u příležitosti proběhlého pátého ročníku Prvomájové plavby šílenců po Olešce
seznámit Vás s činností a historií libštátského spolku Šílenců.
V roce 2009 se konala první organizovaná plavba po Olešce na čemkoli. Hojná účast vnukla
nápad několika „odvážlivcům“ opakovat tuto akci a možná z ní vybudovat tradici. Celé léto jsme se pilně
učili vodáckému umění na vodní trase z Bělé u Staré Paky do Libštátu.
Od ledna 2010 jsme se začali scházet pravidelně vždy každou první sobotu v měsíci, s úsměvem
vzpomínali na prožité a plánovali budoucí akce. Kromě 1. máje i Bahenní bitvu a zimní Sjezd ze
Zaječáku. V roce 2012 k výčtu našich aktivit přibyla podzimní Drakiáda. Od jara do podzimu se staráme
o splavnění Olešky, kterou pak brázdíme na spolkových kánoích. Od roku 2010 vyplouváme pravidelně
též na externí vody: Jizeru a Sázavu.
Naše činnost zahrnuje i práci s dětmi. Při letních akcích (i mimo ně) se mohou děti naučit základy
vodáckého sportu. Spolek Šílenců je prostě otevřen všem věkovým kategoriím z řad zájemců o tuto
zábavu. Pokud mezi ně patříte i Vy, přijďte mezi nás. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím webových
stránek: Obec Libštát – Spolky – Šílenci na Olešce, facebooku: „Silenci Oleska“ nebo na níže uvedených
tel. číslech. Rádi Vás mezi sebou přivítáme!
Na letošní letní sezonu nově nabízíme službu půjčování lodí (plastové kánoe Vydra) na vodní
trase Libštát splav u kiosku - Šafrův mlýn a zpět. Půjčovné činí 50,- Kč/hod. za 1 loď včetně pádel.
Nabízíme též pronájem lodí. Cena 150,- Kč/den zahrnuje: 1x plast. kánoe Vydra, 2x pádlo, úložný sud
(60 l), po dohodě možno i záchranné vesty. V ceně není započtena doprava, pojištění lodí a osob.
K dispozici jsou max. 4 lodě. Výtěžek z půjčovného bude využit na údržbu lodí.
Kontakty: Zdeněk Láska (775 588 373), Laďka Doležalová (602 183 949)
Děkujeme za zájem a důvěru.
Vaši Šílenci

1. máj na Olešce
Tak jsme zase „zešíleli“! A nejen
my aktivní členové libštátského spolku
Šílenců, ale i naši skalní příznivci a říční
nováčci. Pod mostem „U Devátých“ jsme
již popáté odemkli Olešku a požádali
Neptuna o přízeň. Plaváčků bylo na startu
poměrně mnoho, leč originálních plavidel
a převleků méně než obvykle. Možná
proto, že počasí ke koupání rozhodně
nelákalo…
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Nicméně, všichni zúčastnění si plavbu užili, i když se místy proměnila v osvěžující pochod
Oleškou. Fanoušci povzbuzovali, seč jim síly stačily. Inovací této již tradiční akce byla soutěž o nejlepší
plavidlo a převlek. Už na startu se bylo na co dívat. Asi všechny zaujala kostýmní kreace „Asterix a
Obelix se psem Idefixem“. Velkou pozornost vzbudil též náš pan místostarosta Pavel Janata. Do poslední
chvíle se téměř všichni domnívali, že jde o dozor obce. Opak byl však pravdou! Téměř ihned po startu se
náš pan místostarosta veřejně neverbálně přiznal k šílenství a neohroženě se vrhl v dobře padnoucím
obleku (kvádru) do proudu Olešky na své mobilní „nepotopitelné“ kanceláři. Ta bohužel neodolala
mírnému toku naší říčky a rozpadla se na dva kusy. Tato nehoda ho však neodradila a statečně vytrval ve
svém snažení doplout až do cíle.
A jak už je na vodě zvykem,
společnými silami se do cíle vodní
cestou dopravili všichni.
Nikdo nezahynul žízní ani
hladem, své esenciální potřeby jsme
v cíli uspokojili točeným pivem a
bramboráky a snad bylo dobře nejen
v žaludcích, ale i na duši…
Díky Vám všem, kteří jste
přišli!

Vaši Šílenci

Společenská rubrika
V měsíci červnu oslaví své životní jubileum paní
Marie Ulvrová
Jubilantce blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní pohody a spokojenosti
do dalších let.

Jako blesk z čistého nebe zasáhla 22. dubna libštátský fotbal krutá zpráva, že dlouholetý hráč
našeho klubu pan PETR PODLIPNÝ už není mezi námi. Zahynul při tragické dopravní nehodě ve věku
35 let. Věčný smíšek, sparťan a srdcař libštátské kopané byl v kolektivu velmi oblíben.
Fotbalové vedení Jiskry Libštát na uctění jeho památky vyřadilo jeho dres č. 7 ze všech
zápasových sestav.
Minutou ticha uctili hráči jeho památku nejen v Libštátě, ale i ve Vysokém nad Jizerou, Mříčné a Bělé.
Děkujeme všem, kteří se s ním naposledy rozloučili v síni semilského krematoria a na libštátském
fotbalovém hřišti 30. dubna.
V místě tragické nehody umístili jeho kamarádi velký kříž.
Čest jeho památce.
FO Jiskra Libštát

Poděkování
Za pomoc při zařizování a podporu v těžké životní chvíli děkuje manželům Maryškovým.
pí Podlipná Danuta
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VYZNAMENÁNÍ
Dne 16. dubna 2013 obdržel nejvyšší fotbalové vyznamenání „CENU JUDr..
VÁCLAVA JÍRY“ dlouholetý předseda fotbalového oddílu TJ JISKRA LIBŠTÁT pan
ZDENĚK KOUSAL.
Cenu za celoživotní zásluhy o rozvoj fotbalu v České republice mu v Praze osobně předal
předseda Fotbalové asociace české republiky pan MIROSLAV PELTA.
Gratulujeme.
FO Jiskra Libštát

Fotbal v Libštátě
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
hraje o 1. až 8. místo v okresním přeboru, soutěží 16. mužstev. V této věkové kategorii nejsou vedeny
tabulky.
STARŠÍ ŽÁCI
V okresním přeboru - 2. místo
MLADŠÍ ŽÁCI
V okresním přeboru - 4. místo
STARŠÍ ŽÁCI V SEMILECH - krajský přebor - 3. místo
MLADŠÍ ŽÁCI V SEMILECH - krajský přebor - 4. místo
V této soutěži startují naši hráči na střídavý start.
DOROSTENCI V SEMILECH - krajský přebor - 4. místo
DOROST „B“ - hraje 1. A. třídu - 4. místo, do konce všech soutěží zbývají 3. týdny
MUŽI „B“ - OKRESNÍ SOUTĚŽ
Výsledky:
Víchová – Libštát 2:0
Libštát – Zálesní Lhota 0:2
Vysoké n/Jiz. „B“ - Libštát 2:0
Nová Ves „B“ – Libštát 2:2
Libštát - Poniklá 2:3
Libštát – Tatobity 1:2
Horka „A“ - Libštát 1:2

V okresní soutěži - 14. místo

MUŽI „A“ – OKRESNÍ PŘEBOR
Výsledky:
Roztoky - Libštát 2:2
Libštát – Studenec 1:1
Vysoké n/Jiz. - Libštát 0:3
Mříčná – Libštát 1:0
Libštát - Lomnice n/Pop. 4:0
Bělá - Libštát 1:1
Libštát – Malá Skála 3:0
Libštát - Mírová „B“ 6:0
Horní Branná “B“ – Libštát 1:0
V okresním přeboru - 12. místo

Krajský přebor v šachu 2012-2013 družstva
Skončil další ročník Krajského přeboru Libereckého kraje osmičlenných
družstev v šachu. Přestože libštátské týmy nepatřily mezi favority, bojovalo naše
áčko až do posledního kola o postup do 2. ligy. Na ten s velkou pravděpodobností
stačilo i druhé místo, neboť vítěz – Desko Liberec – již svého zástupce v lize má, a
tak se zřejmě práva postupu vzdá ve prospěch v pořadí druhého. V posledním kole
jsme však narazili na nepříjemnou Lokomotivu Liberec a ta nám veškeré
postupové naděje rázně utnula. Konečné 3. místo je však v letošní konkurenci
úspěchem. Po roční pauze jsme tak počtvrté z posledních pěti sezón vybojovali
bronz! Tento ročník byl pro nás historický. Účast mezi krajskou elitou si totiž po loňském vítězství
v krajské soutěži vybojovalo i naše béčko. Dvě družstva z nejmenšího oddílu v kraj. přeboru! Skvělá
vizitka pro Libštát! Nadšení však naší „rezervě“ dlouho nevydrželo. Tvrdě zde narazila a nedokázala přes
veškerou snahu uhrát ani jeden bod. Své role „absolutního outsidera“ se bohužel zhostila naplno a jediné,
co hráči béčka získali, jsou cenné zkušenosti do dalších bojů. Béčko se tedy neudrželo a padá zpět do KS.
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Tři naši hráči (všichni z áčka) se dostali mezi 12
1. Desko Liberec "B"
nejlepších z celé soutěže, tedy z celkových 162 hráčů: 6.
2. 1. Novoborský ŠK "C"
Milan Bláha, 11. Petr Špinka, 12. Milan Jakubů.
Výsledky ŠK Libštát "A": Česká Lípa 4:4, TJ 3. ŠK Libštát "A"
Jiskra Tanvald 4,5:3,5, Desko Liberec C 4,5:3,5, ŠK
Libštát B 5:3, TJ Lokomotiva Liberec B 5,5:2,5, 4. TJ Loko Liberec "A"
1.Novoborský ŠK C 3:5, TJ Bižuterie Jablonec n.N. 5. TJ Krásná Lípa
6,5:1,5, Desko Liberec B 3:5, TJ Krásná Lípa 5:3, - ŠK
6. TJ Jiskra Tanvald
Zikuda Turnov C 5:3, - TJ Loko Liberec A 3:5.
Výsledky ŠK Libštát "B": 1.Novoborský ŠK C 7. Desko Liberec "C"
0,5:7,5,
TJ
Bižu
Jablonec
n.N.
2:6,
Desko Liberec B 1,5:6,5, ŠK Libštát A 3:5, ŠK Zikuda 8. TJ Loko Liberec "B"
Turnov C 0,5:7,5, TJ Loko Liberec A 1,5.6,5, Česká 9. TJ Bižuterie Jablonec n.N.
Lípa 2:6, TJ Jiskra Tanvald 3:5, Desko Liberec C
10. ŠK Zikuda Turnov "C"
1,5:6,5, TJ Krásná Lípa 0:8, TJ Lokomotiva Liberec B
11. ŠK Česká Lípa
1:7.
Celkové pořadí uvidíte v konečné tabulce.
12. ŠK Libštát "B"
Další informace také na našem webu:
http://www.sachy-libstat.8u.cz/

8 3 0 27 57.0
9 0 2 27 52.5
7 1 3 22 49.0
6 3 2 21 51.5
6 0 5 18 51.0
4 3 4 15 43.5
4 2 5 14 43.0
4 2 5 14 42.5
3 3 5 12 38.0
3 1 7 10 43.5
2 2 7 8 40.0
0 0 11 0 16.5
Petr Špinka

Zprávy ze školy
Ohlédnutí za vycházejícími deváťáky
Již za necelé tři týdny vkročí naposled do školy žáci 9. třídy. Kolektiv dětí nejen z Libštátu, ale i
několika dalších okolních obcí, kolektiv s řadou dobrých žáků, vítězů nebo alespoň účastníků soutěží a
reprezentantů školy. Jako první prošli harmonizačním pobytem na počátku 6. třídy. Učitelé chodili mezi
ně docela rádi, což se v dnešní době tak často nestává. A pokud se vyskytl nějaký problém, vždy jsme se
snadno domluvili. Věřím, že se v dobrém budeme setkávat dál.
Antonín Šváb, třídní učitel

Divadelní tradice pokračuje
Žáci 5. třídy si již třetím rokem připravili vlastní divadelní hru, tentokrát na motivy krkonošských
pohádek, s názvem Trautenberkovy námluvy. Vystoupení pro veřejnost bude ve čtvrtek 13. 6. 2013
od 19.00 hodin v kulturním domě v Libštátě. Srdečně zveme všechny přátele dětského divadla.
Milena Švábová
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Oznámení o změně vysílacího kanálu Černá hora
Dovolujeme si Vás tímto informovat o tom, že v pondělí 24. 6. 2013 dojde v rámci plánované
výluky televizního vysílání na vysílači Trutnov – Černá hora k přeladění vysílacího kanálu multiplexu
2, který šíří programy Nova, Nova Cinema, Prima Family, Prima Cool a TV Barrandov. V průběhu
pravidelné výluky televizního vysílání v rozmezí 6.00 do 15.00 hodin dojde k výměně příslušných
zařízení na vysílači a nastavení na nový kanál 38 z původního kanálu 61.
Více informací na stránkách http://www.digistranky.cz/praktickeinformace/naladte-si.html.
Děkujeme za pochopení a věříme, že přeladění kanálu proběhne ve
Vaší lokalitě bez obtíží.
Markéta Šveňková, České radiokomunikace a.s.
PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
Prodej 5. 8. 2013 ve 14 hodin na náměstí v Libštátě
Kuřice černé, červené
stáří:12-18týd.
cena:120-180,-Kč
Kuřice kropenaté, bílé (nesou bílá vejce)
12-18týd.
120-180 Kč
Chovní kohoutci
12-18týd.
120-180 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

NADĚJNÉ VYHLÍDKY
28. 06. 2013 – pátek od 18.00 hodin
Jedenáctiletý Pip je sirotek z chudých poměrů, který vyrůstá u své přísné sestry. Aby si vydělal na
živobytí, začne pracovat u velmi bohaté slečny Havishamová. Je to excentrická a podivínská stará panna,
která žije v ústraní, nenávidí muže a již roky nevychází na denní světlo. Pip má za úkol dělat společníka
její dvanáctileté chráněnce Estelle. Pip se do Estelly zamiluje, ta jím však pro jeho původ pohrdá. O deset
let později se na Pipa usměje štěstí, když mu neznámý dobrodinec odkáže velké množství
peněz. Pip se stěhuje do Londýna a rozmařilý život ve velkoměstě ho rychle mění v
povýšeného snoba. Jako bohatý a perspektivní gentleman se znovu začne ucházet o svou
dětskou lásku Estellu. Ale pravda o jeho dobrodinci a záhadně získaném bohatství může
zničit vše, na čem mu záleží…
V. Británie, USA 2012, drama, 128 min., mluveno česky, 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 ve středu 31. 7. 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;
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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