Libštátský zpravodaj
č. 3 – březen 2013
Ze starostova stolu
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás všechny, ač s mírným zpožděním, pozdravil v novém roce
2013. Pevně věřím, že i letos zdárně uskutečníme všechny akce potřebné pro
další rozvoj naší obce.
Úvodem bych se chtěl zmínit, že 28.2.20013 proběhla pravidelná kontrola obecního účetnictví a
ostatních agend, kontrola neshledala žádné závady. Tento audit na našem úřadě provádějí pověření
pracovníci z kontrolního odboru Krajského úřadu Libereckého kraje. S vedením agend našeho úřadu byl
kontrolní orgán spokojen a pochválil všechny zainteresované pracovníky našeho úřadu, kteří se podíleli
na tvorbě a správě těchto dokumentů.
V současné době je pro všechny občany na úřední desce k nahlédnutí návrh letošního finančního
rozpočtu.
Na období do letních prázdnin se podařilo zajistit pro naše kino 3. květen v Libštátě pro každý
měsíc jeden film. Tento stav je způsoben především přechodem k digitálním technologiím, proto jde o
filmy staršího vydání. Nové filmy se bohužel pro technické zázemí našeho kina (–film 35mm) již
nevyrábí. Přizpůsobení digitalizaci by vyžadovala velkou investici cca min1.500.000,-Kč, kterou obec
nemá.
Až zmizí poslední zbytky sněhu, bude obec uklizena stejně jako vloni a předloni speciálním
zametacím vozidlem s vysavačem, abychom měli příjemnější prostředí pro jarní procházky. S tím souvisí
i každoroční oprava výmolů a výtluků na obecních komunikacích, která bude závislá na počasí, a
plánujeme ji cca na květen.
Také se chystá velká změna, kterou bude možné pozorovat i při pohledu na Libštát. Novým
kabátem se zateplením vylepšíme o letních prázdninách mateřskou školku. Pro tuto akci byla vybrána
firma GS Logistic s.r.o., která vyhrála s nejnižší cenovou nabídkou výběrové řízení na zateplení budovy.
V současnosti probíhá výběrové řízení na firmu, která do školky instaluje tepelné čerpadlo.
Závěrem Vám přeji co nejvíce slunečných jarních dní k načerpání nových sil, optimismu a dobré
nálady.
Luděk Opočenský, starosta

43. Námořnický bál oslavil další úspěšný průběh!
Děkujeme všem místním, nezasvěceným do námořního jachtingu, kteří
přispěli svými prezenty na obohacení tomboly. Její pestrost hosté velmi ocenili,
odnášeli si pytle s obilím a bramborami od pana Jana Vedrala, uzenářské výrobky
od pana Josefa Šulce, košíky s jablky od pěstitelů vánočních stromků Janatových
a Machových, občerstvení od paní Vlaďky Hajnové, kancelářské potřeby od
firmy Interpap, autopotřeby od pana Libora Bareše, kuchyňské nářadí od firmy
Ingeo, pana Zdeňka Fajstavera, dřevo od místního obecního úřadu, možnost
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nákupu cen od pana Stanislava Macha.
Poděkování předávám obecnímu úřadu a jeho zaměstnancům za významnou pomoc při organizaci,
přípravě a úklidu prostor kina, sálu, ubytovny.
Každá akce dobrovolných spolků obohacuje život občanů. Setkání jachtařů v Libštátě má prestiž
celorepublikového rozměru. Nejsou daleko doby, kdy se sjížděli hosté z Evropy. Vždy visely na
kulturním domě vlajky zemí, které tady měly zastoupení. Není možné nemít na paměti, kdo Libštát
vynesl v jachtingu do evropského povědomí. Bratři Havlíčkovi a pan Zdeněk Netřebský. Současně žijící
pan Miloš Havlíček vozí na své lodi naši národní vlajku po Baltu, organizuje Libštátskou regatu
v Chorvatsku, kde na plachetnicích vlaje česká vlajka. Před osmi lety zahájil etapu výchovy mladých
jachtařů na výcvikových pobytech na Slapech, kde celý týden dal k dispozici svoji loď na projížďky a
výlety. Předešlé dva výcviky organizoval na Orlíku.
Jedním z významných hostů letošního setkání jachtařů v Libštátě byl David Křížek. Věnuje se
závodnímu jachtingu od deseti let, získal 16 medailí z mistrovství ČR i na zahraničních závodech. Jako
první Čech kvalifikováný na závod osamělých mořeplavců/legendární
závod/,získal bronzovou medaili. David Křížek přijal pozvání na 3. Jachtařský
výcvikový tábor na Slapy v roce 2007. Filmová prezentace jeho práce a koníčka
měla mezi dětmi velký obdiv. Rozdal spoustu osobních zážitků a podpisů. Tento
rok přijal pozvání na 8. jachtařský výcvikový tábor dětí na Orlíku, který se koná
27. 7. – 3. 8. 2013. Pokud by Vaše děti, vážení rodiče, projevily zájem o pobyt
na této letní akci Libštátského jachting klubu, mají jedinečnou šanci osobního
setkání s profesionálem. Je to výzva pro děti, které mají touhu proniknout do
tajů vedení lodě a třeba použít tyto zkušenosti v dalším svém rozvoji se zájmem
o tento netradiční sport.
S poděkováním Eva Janatová, Zdeněk Láska

„SJEZD ZE ZAJEČÁKU“
NA ČEMKOLIV
2. ročník

V sobotu 23. 2. 2013 počasí lákalo
spíše k lenošení u kamen, přesto se
odpoledne po 14. hodině sešlo přibližně
šedesát nadšenců pro zimní radovánky na
kopci Zaječák v Libštátě, aby vyzkoušeli
své řidičské dovednosti na povozech všeho
druhu. Druhý ročník této akce, pořádané
spolkem Šílenců (Jachting Libštát), začal
trochu nesměle. Vydatné sněžení nám
přichystalo hlubokou bílou peřinu na dráze
připravené již v předstihu. Ani to však
neodradilo (hlavně) děti a po chvíli se z kopce dolů odvážně řítily nejen ony, ale i dospělí a celé rodiny.
Někteří účastníci opět popustili uzdu své fantazii a jejich kostýmy a alegorická vozidla nenechala
naše bránice v klidu. Např. jízda „šusem“ na travní sekačce, nebo spojené a nazdobené saně početné
rodinky Baškových opravdu stály za pozornost.
Na místě dojezdu byl připraven pro všechny svařák a čaj, pro děti navíc něco dobrého na zub a diplom
„za přežití“.
Nám Šílencům nezbývá než poděkovat všem účastníkům za podporu a vytrvalost a doufat, že nám
i v příštích ročnících zachováte svou přízeň. Poděkování patří též všem, kteří pomáhali s realizací a
dokumentací akce. Úlovky našich fotoreportérů budou v brzké době k nahlédnutí na našich webových
stránkách. Příště (1. 5. 2013 na Olešce) zase na viděnou!
Vaši Šílenci
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Společenská rubrika
V měsíci březnu slaví své životní jubileum:
paní Marie Opočenská, Libuše Heřmánková
a pan Josef Kousal
Jubilantům blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní pohody a
spokojenosti do dalších let.

Trošku statistiky…
V únorovém zpravodaji jste se dočetli, že k 31. 12. 2012 bylo v Libštátě hlášeno 986 lidí, z toho
trvale hlášeno je 960 občanů a z toho je 486 mužů a 474 žen.
Uvedených 960 občanů používá 340 různých křestních jmen.
Na prvních 3 místech jsou u mužů:
u žen:
JIŘÍ 43x
JANA 37x
JAN 35x
MARIE 19x
JAROSLAV 31x
HANA 17x
Tato křestní jména v uplynulých 18 letech byla víceméně stálá, jen pár let byl u mužů na druhém místě
Josef a u žen na třetím místě Anna.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V LIBŠTÁTĚ
se koná
10. dubna 2013 od 10.00 do 15.00hod
s sebou je třeba mít:

rodný list dítěte,
občanský průkaz zákonného zástupce.
Prosím rodiče, kteří uvažují o tom, že v průběhu školního roku 2013/2014 budou chtít dávat své
dítko do naší školky, aby je přišli zapsat. Mohlo by se stát, že dodatečné zapsání již nebude možné.

Jak utíká čas ve školce…
„Paní učitelko, maminka i tatínek jsou nemocní,
maminka leží doma a tatínek v práci“.
„Aničko, podívej se, na kterém lehátku máš
pyžamko, a oblékni si ho“.
Anička se vrátí nahatá zpátky – „ Už jsem ho
viděla!“

„Toníčku, ve školce si
každý po sobě hračku uklízí“.
„Tak ji ukliď.“
K obědu je plněný paprikový lusk,
Toníček: „Plněnou okurku doma taky dělám.“

Poznali jste v těchto výrocích své dětí? Těmito i jinými perličkami nás děti hezky pobaví. Pro
školní rok 2012/2013 máme zapsaných krásných 43 dětí ve dvou třídách v rozmezí 2 – 7 let.
Nová přátelství zde hledají děti nejen z Libštátu, ale i Bělé, Kundratic, Mříčné, Tuhaně a Lomnice
n./Pop. Kolektiv zaměstnanců se nezměnil, zůstala mezi námi i pí Borková, která pomáhá rodičům s
logopedickou nápravou u dětí.
A ani tento rok se u nás nezahálí. 2x týdně jezdíme do solné jeskyně, každou středu je angličtina,
v pátek jezdí 10 dětí bruslit, pí učitelce na stadionu pomáhá velmi ochotná maminka, pí Srncová, od
března nás čeká předplavecká výuka, občas je kino, divadlo, výukový program, tvořivé nebo zábavné
odpoledne s rodiči.
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Nedávno se mě jedna známá ptala, jestli máme čas na ty obyčejné věci – stříhání, malování…
Nejen ty „obyčejné věci“ musíme stihnout, důležité je věnovat se vyrovnávání rozdílů v projevech a
myšlení dětí, a v neposlední řadě připravit předškoláky na bezproblémový přechod do ZŠ a její úspěšné
zvládání.
P. Marková, ředitelka Masarykovy ZŠ Libštát, pozvala naše budoucí školáky na prohlídku celé
školy, vrátili se nadšení a moc se těší.
Čas nám utíká hrozně rychle, před námi jsou hlavně veselé zážitky –
Velikonoce, besídka pro maminky k jejich svátku, školní výlet, dětský den, rozloučení
s předškoláky.
Po prázdninách děti najdou školku v „novém kabátě“ – čeká nás zateplení a
instalace tepelného čerpadla, ale to již bude jiný příběh, třeba po prázdninách.
S přáním krásného jara
Za kolektiv MŠ Dana Kousalová, ředitelka mateřské školy

Z činnosti místních včelařů
S příchodem jara nastává pro včely období prvních proletů, slangově se tomuto
aktu říká „vyprášení“ včel. Nutností je slunečný den s teplotami okolo 10 °C, který
v našich polohách nastává zpravidla začátkem března, vše samozřejmě záleží na
charakteru zimy potažmo předjaří a jejich teplotní amplitudy. Samotné „vyprášení“ je
včelami a včelaři toužebně očekáváno, pro chovatele znamená, že včelstvo úspěšně
přečkalo zimu a jeho námaha v podobě léčení a přikrmování byla odměněna. Pro samotný
roj má tento prolet prozaičtější podobu, vyprazdňují při něm svůj výkalový váček, který během zimních
měsíců značně narostl. Pokud by neměly tuto možnost proletu v důsledku velmi tuhé zimy, vyústilo by to
v situaci ukládání výkalů v úlu a následné infekce celého roje, nebo naopak v akumulování výkalů ve
včelím váčku, které končí zpravidla úplavicí. Pro náš roj je tedy jarní prolet otázkou bytí a nebytí.
Začátkem února došlo k vyhodnocení vzorků na přítomnost roztoče Varroa destructor, hranice pro
klasifikaci zdravého roje je přítomnost maximálně tří roztočů. Z celkového počtu 34 včelařů ZO ČSV
Libštát pouze 3 překročili stanovenou hranici a podstoupí jarní přeléčení.
26. 1. 2013 proběhla výroční schůze ZO ČSV Libštát, při které došlo k volbě mandátové a
návrhové komise, následovalo zhodnocení včelařského roku z úst předsedy a místopředsedy, dále nás
jednatel organizace informoval o evidenci členů, dotacích a jiných provozních záležitostech, vystoupení
funkcionářů uzavřel pokladník zprávou o celkovém hospodaření za rok 2012. Návštěvou nás poctili i
zástupci některých obcí, na jejichž katastru působíme. Po znamenité večeři byla schůze s přáním
vydařeného nového včelařského roku ukončena.
David Kocour

Jarní trh „ V LIPKÁCH“
Vážení spoluobčané, sousedé, přijměte srdečné pozvání na náš tradiční, již 10. trh.

Koná se 23. 3. 2013 na sále KD v Libštátě.
Vaše sousedky se sousedkami z okolí pro Vás připravují spoustu zajímavých,
chutných a oku lahodících potěšení.
Občerstvení, med, zavařeniny, bylinky, koření, perníčky. Nebudou
chybět jarní květy petrklíčů, velikonoční dekorace, šperky, čepice, košíky a
pomlázky. Šité hračky, zástěry, polštáře… Těšíme se na výrobky našich malých
sousedek a sousedů. Ty mají vždy pohádkové kouzlo.
Přijďte nabídnout, co Vám doma přebývá. Neváhejte nahlédnout do Vašich zásob ve
sklepě či spíži. Podělte se o přebytky z loňské úrody v podobě marmelád, kompotů,
šťávy, povadlých jablíček, brambor, hub. To, co by u vás časem přišlo v „hniveč“, my
ostatní si rádi koupíme.
Těšíme se na vaši přízeň!!! Telefon pro informace: 728 739 286, 723 445 172
Sousedky ve spolupráci s OU Libštát
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DOVOLENÁ S PROGRAMEM

Zábava pro děti i dospělé
Termín: 12. – 16. srpna 2013 (5dní/4noci, pondělí –
pátek)
Místo: Dachova u Hořic, rekreační středisko na
klidném místě v přírodě, více informací na
www.kemp-alegro.cz
Ubytování: čtyřlůžkové chatky, možnosti jiného
ubytování dle dohody a kapacit.
Strava: polopenze (možnost dokoupení obědů cca
75,-Kč / děti 55,-Kč)
Vybavení: bazén, dětské hřiště, trampolína,
volejbalové hřiště, stolní tenis, wifi,…700m od
přírodního koupaliště nově: párty stan 72m2, nový
dětský koutek.

Cena: 1 770,-Kč dospělí (vzdušné tentokrát v ceně, nezahrnuje další poplatky: parkovné, pes, ... )
1 140,-Kč děti 3-12 let, do 3 let zdarma, bez nároku na lůžko a stravu, možnost zapůjčení postýlky.
Program: denně 1-2 hodiny program pro děti (cvičení, tanec, kresba, hry)
3x za pobyt program pro dospělé se zaměřením
práce na sobě (cvičení, meditace, kresba,
hudba,…)
organizované sportovní aktivity dle zájmu
(volejbal, fotbal, stolní tenis, lukostřelba,...)
jeden celodenní výlet.
Partnerské páry podpoříme drobným dárečkem.
Další informace včetně fotek z minulého roku
najdete na akce.celistvost.info/dovolenapřihlášky, dotazy Anna Pourová, tel.:603
819 322, anicka@celistvost.info

Fit klub Pohoda (zadní vchod MŠ)
Cvičení power jógy s Danielou Pastorkovou je každé pondělí od 19. hodiny.
/723 258 983/
Relaxační posezení s masážemi v úterý lichých týdnů/728 739 286/
Kurzy kineziologie dle programu /603 819 322/

Ostatní program:
Kurz líčení s profi vizážistkou 15. 3. 2013 od 15. hodiny, cena 200,-Kč
Cena zahrnuje materiál na líčení, káva nebo čaj. Od Lucie Beňové během
odpoledne získáte cenné zkušenosti s výběrem tónu make-upu, očních stínů na denní a
večerní líčení.
Na kurzu se naučíte líčit samy sebe a nebo navzájem.
Telefonické přihlášky: 728 739 286
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
Prodej 13. 3. 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
Slepice ve snášce
100,-Kč
Sortiment, stáří a cena drůbeže se může 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

3. květen

KINO
DEŠŤOVÁ VÍLA

LIBŠTÁT

08. 03. 2013 – pátek od 18.00 hodin

Dešťová víla jde krajem převlečena za chudou ženu. Pozná, že lidé začali myslet hlavně na peníze, že se
vytrácí láska a dobro. Mezi takové lidi patří i sedlák Lakota (Miroslav Donutil), jehož syn Ondra (Jakub Gottwald)
miluje chudou Květušku (Éva Kerekes). Jejich lásku ale sedlák nerad vidí. Když se vrátí ke Slunci, žádá tvrdé
potrestání. Slunce váhá, ví, že lidi jsou lidi, a i přes chyby je má rádo, ovšem je přehlasováno. V poslední chvíli mu
pomůže Dešťová víla (Lenka Vlasáková). Požádá Slunce, jestli by nemohla lidi potrestat sama a vezme lidem déšť.
Kraj sužuje sucho. Lidé nemají co sklízet, obilí neroste, sena jsou skoro spálena. Lakota využije situace a slíbí
Ondrovi, že si může vzít Květušku za ženu pod podmínkou, že Květuška zařídí déšť. Ta se pak vydá za Dešťovou
vílou a musí splnit tři úkoly. Úkoly to budou těžké, přetěžké a ani po jejich splnění nebude mít Květuška s Ondrou
vyhráno. Lakota je nenapravitelný... Ale nebojte, nakonec dobro a láska zvítězí, jak už to v pohádkách bývá.
ČR, 2010, pohádka, 96 min., mluveno česky, mládeži přístupno.

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

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.eu .
Uzávěrka příštího čísla bude v úterý 2. 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;
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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