Libštátský zpravodaj
č. 1 – leden 2013
Ze starostova stolu
Vážení spoluobčané,
přeji Vám šťastný vstup do nového roku 2013, hodně zdraví, úspěchů a
spokojenosti po celý rok. Jménem obce Libštát Vám také děkuji za zájem o dění v obci
a za činnosti, kterými jste přispěli ke zpestření života všech obyvatel v Libštátě. Také
naši pracovníci, tak jako každou zimu udělají, co je v jejich silách, aby zajistili průjezdnost ve všech místech
Libštátu. Samozřejmě nemohou být všude. Posílením techniky o další traktor s novou radlicí (jak jsem vás již
informoval dříve) předpokládáme usnadnění práce s odklízením sněhu, neboť i čelní nakladač nám umožní
odstraňovat nadbytečný sníh ihned dle potřeby. Věřím, že naši řidiči se s touto technikou dokážou brzy skamarádit.
Příští rok na nás čekají další 2 akce na úspory energií: zateplení mateřské školky, zateplení budovy
obecního úřadu, a hlavně oprava mostu u kina.
Doufám, že spojením sil všech zainteresovaných pracovníků toto všechno úspěšně zvládneme.
Luděk Opočenský, starosta
Z jednání rady a zastupitelstva obce Libštát, kde bylo přijato usnesení:
R 72/12
o přidělení bytu paní Anně Gajdošové
R 73/12
o prodloužení veřejnoprávní smlouvy s městem Lomnice nad Popelkou pro výkon přenesené
působnosti komise k projednávání přestupků s platností do 31. 12. 2014
R 74/12

o návrhu rozpočtové změny rozpočtu obce Libštát na rok 2012 dle přílohy č. j. OU Lib 825/2012

R 75/12
o zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. 727/23 (plocha cca 30 m2) a 727/5 (plocha cca 35
m2) v KÚ Libštát.
R 76/12

o projednání programu a termínu jednání zastupitelstva obce svolaného na 19. 12. 2012

R 77/12
o pověření starosty obce Libštát, aby do konce roku 2012 na základě nájemní smlouvy č. 84/2011
(ext. 89/2011) ze dne 27. 9. 2011 s Agrodružstvem vlastníků - ADV Libštát předčasně vypověděl nájemní smlouvu
o pozemky parc. č. 1065/2, 1066, 1065/1, 1063/1 a 1061 v obci Libštát, katastrální území Libštát.
Z12/44
o vstupu obce Libštát do Občanského sdružení „MAS Brána do Českého ráje“, projednala se a
schválila rozvojová strategie ,, Strategický plán LEADER“. Dále se ukládá starostovi toto souhlasné stanovisko
podepsat a zaslat na „MAS Brána do Českého ráje“ do 21. 12. 2012.
Z12/45
o rozpočtovém provizoriu pro krytí výdajů běžného chodu obce a chodu jí zřízených organizací na
dobu od 1. 1. 2013 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2013 a schvalují se pravidla rozpočtového provizoria na
rok 2013 podle přílohy č. 3 k zápisu z veřejného jednání ZO dne 19. 12. 2012.
Z12/46
o opatření kde ZO Libštát pověřuje starostu, v mimořádných a odůvodněných případech v závěru
kalendářního roku, k přijetí rozpočtového opatření tak, aby bylo dodrženo ustanovení § 4 odst. 2 zákona č.
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250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočtové opatření
bude na nejbližším jednání dáno ZO na vědomí.
Z12/47
o návrhu obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, (1,) č. j. OÚ Lib 853/12 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který
schvaluje s výši poplatku 500,- Kč na osobu a rok pro rok 2013.
Z12/48

o rozpočtové změně rozpočtu obce na rok 2012 podle přílohy č. j. OÚ Lib 825/12, ze dne 14. 12. 2012.

Z12/49
o pověření pana Ing. Miloše Hvězdy zastupováním Obce Libštát na jednáních s honebním výborem
Honebního společenstva Libštát o přípravě nové smlouvy o nájmu společenstevní honitby. Ing. Miloš Hvězda byl
seznámen s prioritami obce Libštát (zachováním pronájmu současnému nájemci a minimalizace škod na obecních
pozemcích).
Z12/50
o schválení zveřejnění záměru na bezúplatný převod dosavadní infrastrukturní sítě obecní
kanalizace SM – 1, SM – 2, SM – 3 do majetku Svazku obcí Košťálov a Libštát.
Irena Janatová, radní

Informace pro voliče
Volba prezidenta republiky se uskuteční v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin v zasedací místnosti
v prvním patře Obecního úřadu v Libštátě.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR. Neprokáže-li volič svoji
totožnost a státní občanství ČR, nebude mu umožněno hlasování.

Z činnosti místních včelařů
Zimní měsíce znamenají pro včely a včelaře zasloužené období klidu, ale než se
přejde do této klidové fáze, je zapotřebí všechna včelstva pečlivě přeléčit. Mnoho lidí určitě
ví, že včelaři koncem podzimu a na začátku zimy své svěřenkyně léčí, ale jak léčení probíhá a
proti čemu vlastně bojují, už vědí jen ti zasvěcení. Rád bych proto vše objasnil.
Boj vedeme nejčastěji proti parazitickému roztoči kleštíku včelímu (Varroa
destruktor), který způsobuje infekční onemocnění varroázu. Kleštík včelí napadá plod a
bohužel i dospělé jedince. Jeho potravou je hemolymfa, což je u bezobratlých obdoba lidské krve, následují
klinické příznaky v podobě zakrnělých křídel a nevyvinutých nohou nových dělniček, z důvodu nárůstu populace
nových roztočů, kteří svůj vývoj podstupují ve včelích buňkách v přítomnosti larev nových dělniček, na kterých
parazitují. Včelstvo je po silném zásahu tohoto roztoče velmi oslabeno a ztrácí možnost přežití zimy.
Nyní představím zbraně, které nám v boji proti varroáze pomáhají. Předně je zde přípravek na přímé
ošetření včel, varidol, který obsahuje léčivou látku amitraz (jedná se o formamidinový akaracid, který jednoduše
řečeno, způsobuje u roztočů nechutenství, křeče a třes), po aplikaci varidolu následuje mohutný spad roztočů.
Dávkování varidolu se provádí v podzimních měsících při podmínce venkovní teploty +10ºC ve třech cyklech.
Dále zde máme přípravky na prevenci typu gabon a formidol.
Další nemoci, které naše včely ohrožují, jsou nosemóza a mor včelího plodu, mezi přímé škůdce patří
zavíječ voskový a rejsek obecný.
V neděli 2. 12. 2012 se uskutečnila členská schůze v budově OÚ Libštát, při této příležitosti bylo
zhodnoceno léčení proti varroáze z hlediska okamžitého spadu roztočů a především dodržení léčení u všech členů
v požadovaných cyklech, dále rozdělení příspěvků na včelstva a odvod členských plateb. Zaznamenány byly také
podprůměrné výnosy medu v tomto roce, někteří členové informovali o nejhorším osobním výnosu za posledních
30 let. Jedná se o důsledek nevyzpytatelného počasí, které způsobilo špatné načasování a trvání období květu
důležitých nektarových rostlin.
David Kocour
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Výsledky znalostní soutěže „Velká Británie"
V rámci projektového dne žáci během jednotlivých hodin vypracovávali testy, které prověřily jejich
znalosti. Z každé třídy byli odměněni 3 nejlepší studenti, kteří získali hodnotné ceny v podobě předplatného
anglických časopisů, jednotlivých čísel časopisů a také knih vydavatelství Oxford University
Press. Žákyní s nejvyšším počtem bodů se stala Pavlína Janatová z 9. třídy. Gratulujeme!
Zároveň proběhla soutěž o nejlépe vyzdobený stůl na CAKE MARKET; hlasováním
učitelů a zaměstnanců školy zvítězily dívky ze 7. třídy. Jeden hlas dělil od vítězství žákyně 6.
třídy. Děvčata, oceňujeme vaši snahu a originální pojetí! Více na www.mzslibstat.cz.
Mgr. Kateřina Krejčová

Úspěch chlapců naší školy ve florbale
Jako každý rok před vánočními svátky, tak i letos se chlapci
naší školy zúčastnili florbalového turnaje. Okrskový turnaj se konal v
Semilech za účasti 6 družstev, kde si starší žáci vybojovali postup do
okresního kola. Toho se zúčastnilo 9 družstev a naši chlapci zde
nenašli přemožitele a umístili se na 1.místě. Tím si zajistili účast v
krajském kole, které se bude konat v Liberci v polovině ledna
příštího roku.
V lednu čeká okrskový a okresní turnaj i naše dívky, budeme
jim držet palce, aby se dostaly tak daleko jako chlapci.
Mgr. Luboš Hlava

Zápis do 1. třídy
se uskuteční dne 7. února 2013 od 9.00 do 15.30 hodin v budově Masarykovy základní školy v Libštátě. K
zápisu je třeba přinést vyplněnou přihlášku k zápisu, zápisní list a rodný list dítěte.
Přihlášku i zápisní list si rodiče vyzvednou v MŠ.
Mgr. Jana Marková, ředitelka školy

TJ Jiskra Libštát
Vás srdečně zve na

SPORTOVNÍ PLES
který se koná

v sobotu 19. 1. 2013 od 20.00 hodin v Kulturním domě v Libštátě.
v neděli 20. 1. 2013 od 14.00 hodin dětský karneval.
K tanci i poslechu hraje Konverze Band. Těšíme se na Vaši účast.
TJ Jachting Libštát
srdečně zve příznivce jachtingu na

43. setkání jachtařů v Libštátě 8. - 9. února 2013
Kino Libštát: pátek 8. února 18:00 - 21:00, sobota 9. února 13:00 – 17:00 hodin
Filmy a povídání o činnosti jachtklubu (pro místní vstup zdarma).
Kulturním domě Libštát: sobota 9. února 10:00 – 18:00 hodin, promítání
jachtařských filmů a

od 20:00hodin na

NÁMOŘNICKÝ BÁL
Strana 3 (celkem 4)

Libštátský zpravodaj 1/2013

Pozvánka na promítání o Dopravním závodu ČSAD Semily
a jeho střediska – Semily, Lomnice n/Pop., Jilemnice, Turnov
V Semilech v kině Jitřenka se 23. února 2013 od 17 hodin a od 20 hodin bude konat
promítání dokumentů složených od nejstarších fotografií, filmových dokumentů až do roku 2010.
Dále budou vystaveny – brašny, kleště, jízdenky, odznaky, zvětšené fotografie vozidel, řidičů a
mnoho dalších dokumentů.
Doprovodný program: projížďka historickým autobusem – 706 RTO- Jelc a další.
Přijďte se podělit o své zážitky a zavzpomínat si, jak se dříve cestovalo do práce a do školy s řidiči, kteří
Vás vozili.
Srdečně Vás zve Lubomír Fejfar

Renata Hudská - telefon 607 705 380
Zakázky zhotovujeme z našeho i dodaného materiálu. Deky, dvojdeky a
polštáře šijeme v každé velikosti. Peří čistíme párou a UV zářením, pro 100 %
likvidaci roztočů a bakterií. Prosušíme horkým vzduchem. Čištění peří i na počkání po telefonické
domluvě.
Provozovna: Palackého 185, Turnov (mezi mosty proti vjezdu na autobusové nádraží)
Příjem zakázek : úterý a čtvrtek 8 – 17 hodin
Sběrna:
Libštát 245, v opravně šicích strojů Jiří Klobouček
Příjem zakázek: pátek a sobota nebo po telefonické dohodě. Rozvoz zakázek možný.

3. květen

KINO

LIBŠTÁT

MÉĎA

18. 01. 2013 – pátek od 18.00 hodin

John (Mark Wahlberg) byl jako malý velmi opuštěný, i proto pronesl to pošetilé přání, aby jeho plyšový
vánoční dárek začal mluvit. Stal se zázrak a mluvící medvěd se stal mediální hvězdou a miláčkem davů. Jak roky
ubíhaly, chlupatému Tedovi zůstal jediný fanoušek – John. Ti dva si náramně notují v pohledu na život (maximální
pohoda), na holky (divošky mají přednost), na práci (jen když není zbytí) a John i díky tomu velkoryse přehlíží, že
okolí se na jeho soužití s méďou dívá čím dál rozpačitěji. Sežrat mu to dává především jeho holka Lori (Mila
Kunis), která je sice nadmíru tolerantní, ale i u ní platí přísloví o chození se džbánem pro vodu. Takže když se ucho
utrhne, dostává John nekompromisní ultimátum. Buď Lori, nebo plyšák. A tak se John ocitá na zásadní životní
křižovatce, ze které vede jen jedna cesta. Nebo to tak aspoň vypadá.
USA, 2012, rodinná komedie, 106 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 31. 1. 2013.
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 – Hana Paldusová – 775 588 371
záchranná služba: 155
hasiči: 150
policie: 158
SOS: 112
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