Libštátský zpravodaj
č. 2 – únor 2013
Vážení a milí spoluobčané,
v pátek 1. února byly na elektronické úřední desce obce Libštát a na úřední desce u vstupu do obecního
úřadu zveřejněny záměry prodeje obecních pozemků v obci Libštát. Jedná se o zveřejnění záměru
prodeje:
a) 4 stavebních pozemků v lokalitě Na Vyšehradě
b) části 2 pozemků v lokalitě Na Větrově
Veškeré bližší informace Vám budou zřejmé ze zveřejněných dokumentů.
Na prosincovém jednání ZO byla schválena vyhláška o odpadech, kde je uvedena i výše poplatku za
vyprodukované odpady a jejich odstranění. Částka zůstala na stejné výši 500,- Kč za osobu/rok.
Připomínáme každoroční povinnosti placení poplatku:
za odpady (jste povinni zaplatit do 30. června 2013 – bohužel stále jsou mezi námi dlužníci za
několik let zpět)
- za psa do 30. dubna 2013
Své platby uskutečníte u pí Matouškové na obecním úřadě nebo si můžete dohodnout variabilní symbol
pro platbu účtem.
Severočeské vodovody a kanalizace provozující vodovod v Košťálově a v Libštátě předložily
valné hromadě Svazku návrh ceny vodného a stočného pro rok 2013. Ačkoliv předpoklad celkových
provozních nákladů se v podstatě nemění, dochází ke zvýšení ceny vodného o 80 haléřů, což je
způsobeno především snižováním spotřeby vody a také zvýšením DPH.
Vodné s DPH pro rok 2013 tedy vzrůstá z 22,58Kč na 23,38Kč.
Cena stočného vzrůstá pouze díky DPH z 9,71Kč na 9,80Kč.
Pro srovnání cena vodného a stočného v ostatních obcích a městech provozovaných SČVK a.s. vzrůstá
pro rok 2013 v souhrnu o 11,72% a bude 90,85Kč.
Na prvním jednání ZO v tomto roce konaném dne 23. ledna byla přijata tato usnesení:
Z 13/1 ZO Libštát bere na vědomí rozpočtové opatření, kterým byla schválena rozpočtová změna
rozpočtu obce na rok 2012 k 31. 12. 2012, dle přílohy č. j. OU Lib 0856/12 .
Z 13/2 ZO Libštát se seznámilo s upraveným návrhem „Pravidel pro prodej stavebních parcel lokalitě Na
Vyšehradě pro rok 2013“, uvedených v příloze k tomuto bodu jednání pod č. j. OÚ Lib 42/13, a tato
pravidla schvaluje. Ukládá starostovi obce panu Luďkovi Opočenskému uveřejnit pravidla a seznam
parcel na úřední desce obecního úřadu.
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Z 13/3 ZO Libštát pověřuje radu obce výkonem funkce komise pro otevírání obálek a provedením výběru
kupců na jednotlivé stavební parcely v souladu se schválenými pravidly pro rok 2013. RO předloží ZO
návrh seznamu kupců nejpozději do 17. dubna 2013 a dále průběžně podle pořadí došlých žádostí
Z 13/4 ZO Libštát se seznámilo se zněním smlouvy číslo OLP/3411/2012 a rozhodlo uzavřít
s Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČO 70891508 smlouvu o spolupráci při
zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2013. ZO ukládá starostovi obce smlouvu
podepsat.
Z 13/5 ZO Libštát se seznámilo a bere na vědomí činnost rady obce Libštát za období prosinec 2012 až
leden 2013
Z 13/6 ZO Libštát se seznámilo se návrhem č. j. OÚ Lib 57/13 na směnu pozemků mezi paní Janou
Malou a panem Jaroslavem Malým, oba bytem Libštát 209, a obcí Libštát. Pověřuje starostu obce pana
Luďka Opočenského (RO) přípravou této navrhované směny (geometrické oddělení pozemků atd.)
Termín splnění: leden – únor 2013.
Daň z nemovitostí v r. 2013
Od 1. 1. 2013 dochází ke změnám v daňové správě. Správu daně z nemovitostí na území
Libereckého kraje bude vykonávat Finanční úřad v Liberci prostřednictvím Územních pracovišť (dále
„ÚzP“) vzniklých ze stávajících finančních úřadů. Místní příslušnost k ÚzP poplatníka s bydlištěm v kraji
se řídí podle místa jeho pobytu, a to i když má více nemovitostí v tomto kraji (např. poplatník s trvalým
pobytem v Libštátě má nemovitosti v Libštátě a v Turnově – správcem daně je ÚzP v Semilech). Místní
příslušnost k ÚzP poplatníka s bydlištěm mimo kraj se řídí podle místa, kde má nemovitosti v tomto kraji
(např. poplatník s trvalým pobytem v Praze má chalupu Libštátě – správcem daně je ÚzP v Semilech).
Upozorňujeme, že poplatník z výše popsaných důvodů nemusí činit žádné kroky vůči správci daně.
Složenka na úhradu daně stanovené na rok 2013 mu bude zaslána tak jako dosud. Obdobně jako v
minulých letech však musí podat poplatník příslušnému ÚzP přiznání, pokud u něho dojde ke změně
okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí (přikoupení, prodej, přístavba, apod.).
Irena Janatová radní

Jak jsme v Libštátě volili prezidenta České republiky
1. kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Karel Schwarzenberg
Miloš Zeman
Jan Fišer
Jiří Dienstbier
Vladimír Franz
Zuzana Rothová
Přemysl Sobotka
Taťana Fischerová
Jana Bobošíková

124 hlasů
95 hlasů
85 hlasů
59 hlasů
47 hlasů
28 hlasů
23 hlasů
20 hlasů
12 hlasů

25,15 %
19,27 %
17,24 %
11,97 %
9,53 %
5,68 %
4,67 %
4,06 %
2,43 %

Volební účast 62,77 %, Celkem bylo odevzdáno 493 platných hlasů, 1 neplatný.
Celkový počet osob zapsaných do seznamu voličů byl 787.

2. kolo
1. Karel Schwarzenberg
217 hlasů
51,79 %
2. Miloš Zeman
202 hlasů
48,21 %
Volební účast 53,71 %. Celkem bylo odevzdáno 419 platných hlasů, jeden hlas byl neplatný.
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Poděkování
Pošťačka, přepážková pracovnice, poštmistrová, vedoucí pošty. Kolikrát asi toto oslovení slyšela
za dobu svého působení na libštátské poště paní Alena Krausová. To asi už nikdo nespočítá. Co ale
s přesností víme, že naše paní poštmistrová je na zdejší poště již od roku 1993.
Jednou z pošťáckých zásad je dodržování listovního tajemství. My však nejsme pošťáci, a tak
Vám můžeme sdělit, že je to 20 let, co nám každodenně zprostředkovává výměnu informací a věcí mezi
námi lidmi, a že to někdy nebývá jednoduché. A že odchází na zasloužený odpočinek. S ní končí i další
dlouhá éra poštmistrových v Libštátě. Kdo si však myslíte, že bude jen lenošit, hrozně se mýlíte! Má 5
vnoučat, jezdí na kole, věnuje se turistice a všimli jste si někdo její sbírky kamenů a v létě nádherně
rozkvetlých muškátů? Myslím, že nudit se určitě nebude, a nám nezbývá nic jiného, než říci jedno velké
DÍKY.
Paní Alena Krausová k 28. 2. 2013 odchází po 20 letech působení z libštátské pošty. Děkuje všem
klientům za přízeň a věří, že její nástupkyni budete též příznivě nakloněni.
I. Janatová a A. Krausová

Trocha statistiky….
K 01. 01. 2012 byl počet obyvatel Libštátu 993 osob.
Během roku 2012
- narozeno
11 dětí
- zemřelo
15 osob
- přistěhovalo se
27 osob
- odstěhovalo se
30 osob
- bylo uzavřeno 5 sňatků
K 31. 12. 2012 se počet obyvatel snížil na 986 osob
Své životní jubileum v měsíci lednu oslavili paní Miluše Bukovská a pan Jaroslav Tomáš,
v únoru slaví paní Květoslava Dragounová, pánové Randolf Kinský a Bohumír Huňát
Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní pohody a spokojenosti do
dalších let.

Přebor Libereckého kraje v Kin-ballu
Naši starší žáci a žákyně z 9. třídy se zúčastnili přeboru
Libereckého kraje v Kin-ballu, který je součástí Poháru ČR
základních škol.
Turnaj se konal dne 29. 1. ve sportovní hale v Turnově. V
naší kategorii bylo 5 družstev, a to z Liberce, Turnova, Nového
Boru, Roztok u Jilemnice a naše družstvo. Žáci z Libštátu hráli
velmi dobře a skončili na krásném 2. místě, jen krůček od vítěze,
kterým se stalo družstvo z Liberce.
Naši žáci si odvezli krásný pohár, stříbrné medaile, diplom,
sladkosti a hlavně dobrý pocit ze zodpovědného výkonu.
V dalších turnajích přejeme družstvu, aby bylo alespoň tak
úspěšné jako nyní.
za MZŠ Libštát Mgr. L. Hlava a Lenka Mejsnarová
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Šachové soutěže družstev: 2. – 4. kolo
V listopadu a prosinci 2012 byla odehrána další tři kola KP družstev
Libereckého kraje. Áčku se dařilo a ve všech třech kolech zvítězilo. Šlo sice dvakrát
o výhry nejtěsnějším možným výsledkem, ale právě takové se budou v letošním
silném a vyrovnaném ročníku vyvažovat Poř.
Družstvo
V R P Body Skóre
zlatem. Po úvodní remíze 4:4 v prvním 1. Desko Liberec "B"
3 1 0 10 21.0
kole s Českou Lípou jsme postupně 2. TJ Lokomotiva Liberec "A" 3 1 0 10 20.0
porazili silný Tanvald - 4,5:3,5 , Desko Liberec C - 4,5:3,5 a 3. ŠK Libštát "A"
3 1 0 10 18.0
4. 1.Novoborský ŠK "C"
3 0 1 9
22.5
naše béčko - 5:3.
Áčko tedy „přečkalo“ Vánoce na průběžném třetím 5. TJ Lokomotiva Liberec "B" 2 1 1 7 15.5
6. TJ Krásná Lípa
2 0 2 6
16.5
místě se stejným bodovým ziskem jako první dva týmy.
1 1 2 4
16.0
Výsledky našeho béčka jsou bohužel, ale dle 7. TJ Jiskra Tanvald
8.
TJ
Bižuterie
Jablonec
n.N.
1
1
2
4
15.0
očekávání, podstatně horší. Důsledně dodržuje roli outsidera 1 1 2 4
13.0
ještě se mu nepodařilo získat ani bod. Není se však čemu divit! 9. ŠK Česká Lípa
10.
ŠK
Zikuda
Turnov
"C"
1
0
3
3
14.5
Béčko je dle papírových předpokladů výrazně nejslabším
11.
Desko
Liberec
"C"
0
1
3
1
13.0
týmem KP. K tomu mělo do prvních kol opravdu těžký los.
12. ŠK Libštát "B"
0 0 4 0
7.0
Dva největší favority – Desko B a Nový Bor.

Šachy - Vánoční bleskáč
Těsně před koncem roku – 28. 12. 2012 - se v Libštátě
uskutečnil již 25. ročník šachového turnaje v bleskové hře. Na
tento oblíbený večerní turnaj (začíná se v 17 hod. a končí většinou
hluboko po půlnoci) se sjíždějí hráči z několika krajů naší
republiky. Tentokrát jich k nám dorazilo šedesát! Ideální počet na
rozdělení do čtyř základních skupin, ve kterých se hraje o postup
do finále. Domácím se bohužel příliš nedařilo. Do A-finále, tedy do
bojů o první místa, se nedostal ze základních skupin ani jeden.
Nejlepším libštátským hráčem se stal již tradičně Milan Dolenský.
Zorganizovat takový turnaj není jen tak. Proto patří velké poděkování všem, kdo přiložili ruku
k dílu! (Jan Šimůnek se synem, Petr Špinka, Jiří Pospíšil, Milan Dolenský) Děkujeme také našim
sponzorům (Inter Flag s.r.o.- www.vlajky.cz, Autobazar Lomnice n.P.) a obecnímu úřadu za zapůjčení
sálu!
Pohár za 1. místo si odnesl Jaroslav Flašar (Jiskra Hořice), 2. skončil Jaroslav Fiala (ŠK AD
Jičín), 3. místo získal Zdeněk Maršálek (ŠK Zikuda Turnov). Umístění domácích: 18. Dolenský Milan,
25. Matouš Bedřich, 35. Špinka Petr, 37. Šlechta Jan, 39. Pospíšil Jiří, 56. Dolenský Štěpán.
Kompletní pořadí všech hráčů, výsledky z finálových skupin a fotografie naleznete na webových
stránkách ŠK Libštát: www.sachy-libstat.8u.cz
Petr Špinka, šachový klub Libštát

Přijměte pozvání na

HASIČSKÝ PLES
SDH Libštát, který se koná v sobotu 16. 2. 2013 od 20.00 hodin
v Kulturním domě v Libštátě
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„SJEZD ZE ZAJEČÁKU“
NA ČEMKOLIV
2. ročník
se koná dne 23. 2. 2013

Start ve 14:00 hodin na kopci Zaječák.
Akce se koná za každého počasí!!!
Tekuté občerstvení zajištěno.

Nenechte si ujít promítání dokumentů o Dopravním závodu ČSAD Semily a jeho
střediscích - Semily, Lomnice n/Pop., Jilemnice, Turnov složených od nejstarších fotografií, filmových dokumentů až do roku 2010
V Semilech v Kině Jitřenka 23. února 2013 od 17.30hodin a od 20 hodin.

Pozvánka na výstavu
Srdečně Vás zveme na výstavu o dopravním závodu ČSAD Semily a jeho střediscích – Lomnice
nad Popelkou, Semily, Jilemnice a Turnov, která bude zahájena 9. března 2013 ve 13.00 hodin v budově
Semilského muzea.
Zde uvidíte většinu předmětů, které patřily
k běžnému životu tohoto podniku. Od nejstarší uniformy
průběžně 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

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
Prodej 13. 3. 2012 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
Slepice ve snášce
100,-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
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Dotace z EU pro obyvatele - zemědělci 2013
V březnu letošního roku bude vypsáno poslední kolo příjmu žádostí o dotace EU z
programu Rozvoj venkova ( PRV) - SZIF
- Modernizace zemědělských podniků - I.1.1.1.
- Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.1.
Zemědělský podnikatel může získat dotaci až do výše 60% z investice.(např.
výstavba a rekonstrukce provozoven, nákup strojů a technologií, výstavba či
rekonstrukce jímek, hnojišť, stájí a dojíren, úpravy povrchů v areálech ...).
Základní podmínky:
* investice do provozovny v obci do 2000 obyvatel s vlastním zastupitelstvem
* žadatel podniká minimálně dva roky v zemědělské výrobě v souladu se zákonem
č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
K tomuto programu na obecní úřad došly dvě nabídky od dotačních kanceláří, které Vám
pomohou k získání některé vypisované dotace:
František Winter – dotační kancelář
www.wintereuropeconsulting.cz

Ing. Petr Ruprich - dotační poradce
www.dotacnikancelar.eu

Příjem žádostí je plánován na 6. 3. – 12. 3. 2013 – dotace přejí pouze „připraveným“, a proto je
důležité se tímto zabývat pro případ, že budou výzvy podle tohoto harmonogramu vyhlášeny.
Doporučujeme začít s přípravou co nejdříve.

3. květen

KINO

LIBŠTÁT

JAK VYCVIČIT DRAKA

22. 02. 2013 – pátek od 18.00 hodin

Dobrodružství se odehrává na drsném severu, který obývají ještě drsnější
Vikingové a spolu s nimi i draci. Ti jsou jednoznačně nejdrsnější. Jediný, kdo není
drsný ani trochu, je hlavní hrdina Škyťák. Vikinský teenager nějak nemůže
zapadnout mezi ostatní obyvatele rodného ostrova Blpu, protože na rozdíl od nich
spíš než svaly, kterých má pomálu, používá hlavu.
Jednoho dne se vydá za vesnici, aby přemohl draka, ale cosi se v něm při pohledu
do jasných dračích očí zlomí. A ten zlom bude začátkem jednoho krásného přátelství. Teď už jen zbývá přesvědčit
ostatní Vikingy, že skutečný nepřítel číhá jinde.
USA, 2010, animovaná rodinná komedie, 94 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: sprava@libstat.eu
Uzávěrka příštího čísla bude ve čtvrtek 28. 2. 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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