Libštátský zpravodaj
č. 3 – březen 2014
Rada obce
RO Libštát na svém jednání 26. 2. 2014 schválila:
- návrhy na rozdělení hospodářských výsledků za rok 2013 u příspěvkových organizací MZŠ a
MŠ Libštát
- inventarizační zprávu obce Libštát za rok 2013 a doporučila ZO tyto návrhy schválit.
- aby starosta obce předložil zastupitelstvu ke schválení návrh dodatku smlouvy se společností
SKS Jablonec nad Nisou s.r.o., týkající se četnosti odvozu tříděného odpadu v obci Libštát (papír a PET
budou odváženy 1x za 14 dní, pouze na Končinách papír 1x měsíčně, sklo bude pouze na objednávku) a
zřízení nového stanoviště v lokalitě na Větrově (PET a papír)
- vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2014 od 8.00 hod. do 16.00 hod. na budově obecního
úřadu v souvislosti s celosvětovou akcí „Vlajka pro Tibet“.
- přidělení bytu v DPS Libštát č. 219/B do 31. 12. 2014, s možností dalšího prodloužení
RO Libštát pověřila starostu obce:
- aby jako zřizovatel příspěvkové organizace Masarykovy ZŠ Libštát na základě žádosti podané
paní Mgr. Janou Markovou, ředitelkou školy, sjednal okamžitou nápravu a provedl řádné provedení
fyzické inventarizace (vyhotovení předávacího protokolu a oficiální předání MZŠ Libštát) dle platné
legislativy
- aby neprodleně /nejpozději však do 28. 2. 2014/ uzavřel s firmou Jaroslav Chalupníček, bytem
K Hájku 179, dodatek platné smlouvy čj. OÚ Lib 359/13. Dodatek se týká posunutí termínu zahájení
prací na budově obecního úřadu. Z důvodu nutného odizolování obvodového zdiva, které bude provádět
zatím nevybraná firma. Na tyto práce jsme připraveni požádat o dotace. (cca v dubnu 2014). Toto
odizolování obvodového zdiva musí být provedeno před samotnou výměnou oken a zateplením
obvodových stěn a stropu.
RO Libštát se seznámila:
- s navrženým postupem úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu obce Libštát
jednotlivými žadateli.
- s navrženým programem jednání ZO a souhlasí s tím, aby k projednání tohoto programu starosta obce p.
Luděk Opočenský svolal jednání ZO Libštát na den 5. 3. 2014 od 19 hodin.

Zastupitelstvo obce
V době uzávěrky zpravodaje nebyl zápis z výše uvedeného jednání ZO k dispozici.
Irena Janatová radní
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Co nám připomínají žluté krokusy?
(70. výročí tragické události)
V minulém roce žáci Masarykovy základní školy zasadili na
náměstí v Libštátě, před školou a před domem s pečovatelskou službou
celkem 500 krokusů. Nebyli jediní.
Na celém Semilsku bylo tímto způsobem vysazeno celkem 10 000 žlutých krokusů.
Zdánlivě nenápadnou akci zorganizovalo Občanské sdružení Baševi z Jičína, které tímto
způsobem chtělo připomenout největší masovou vraždu našich spoluobčanů. K té došlo dne 8. března
1944, kdy v plynových komorách v Osvětimi – Birkenau zemřelo celkem 3 792 členů tzv. rodinného
tábora českých Židů. Ve dnech 10.-12.7. 1944 zemřelo dalších 6 500 členů rodinného tábora. Na
památku těchto více než 10 000 obětí, které musely nosit žlutou hvězdu, byly vysazeny žluté květy, jež
tuto hvězdu připomínají.
MUDr. Vít Šlechta

VLAJKA PRO TIBET dne 10. března již pošestnácté
Na památku povstání Tibeťanů proti čínské komunistické
okupaci se v tomto roce obec Libštát již pošestnácté připojuje k
celosvětové akci VLAJKA PRO TIBET. Lidé si často kladou otázku,
proč my, ve středu Evropy, bychom měli myslet na národ, který vlastně
ani moc neznáme. Na to odpovídám příhodou z naší historie:
Když v roce 1942 nacisté vyvraždili Lidice (celkem 340 obětí), došlo k celosvětové vlně
solidarity, kdy tímto jménem byly pojmenovány obce v USA, v Mexiku a v Jižní Americe. Také se jedná
o světadíl na druhém konci světa, který s námi vlastně nemá nic společného. Ale to lidské pochopení nám
tenkrát pomohlo neztratit pocit lidskosti. A tak je to i s akcí VLAJKA PRO TIBET.
Zdánlivě malý symbol – vlajka vzdáleného národa na naší radnici - pomáhá trpícím lidem v
tibetských horách zmírnit jejich těžký úděl. Je krásné, že výročí si tento rok vyvěšením vlajky připomene
i Masarykova základní škola v Libštátě.
MUDr. Vít Šlechta

Vyšetření, které zachraňuje život
Mnozí pacienti nad 50 let již obdrželi od své zdravotní pojišťovny upozornění, aby se dostavili ke
svému obvodnímu lékaři k tzv. vyšetření stolice na okultní krvácení.
Toto vyšetření platí všechny pojišťovny pro tuto věkovou skupinu každé dva roky. Také na našem
středisku test na vyšetření stolice na OK pacientům v rámci prevence vydáváme. Došlo však k nemilému
jevu. Odběrovky jsme vydali již několika stovkám pacientů, ale téměř polovina se nám nevrátila. Toto
vyšetření má sice pacient zadarmo, ale odběrovku někdo zaplatit musí - v daném případě laboratoř, které
tím vznikl dluh několika tisíc korun. Abych do budoucna zabránil zbytečnému plýtvání zdravotnickými
prostředky, rozhodl jsem se za každý vydaný set zálohovat pacientům 50,-Kč, které jim vrátíme okamžitě
po dodání vzorku.
Věřím, že tento způsob zvýší motivaci pacientů o toto vyšetření, které jenom v minulém roce
pomohlo odhalit několik nádorů tlustého střeva u lidí, kteří to vůbec netušili.
MUDr. Vít Šlechta
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Upozornění
Na upozornění jedné občanky obce opět apelujeme na majitele psů, aby své psy
vodili na vodítku a uklízeli po nich psí exkrementy. Volně vedený pes může napadnout
jiného psa, dítě či jiného člověka a poranit ho.
Děkujeme Vám, kteří venčíte své psy na veřejně přístupných místech a UKLÍZÍTE SI PO NICH!!!

ŠACHY – MLÁDEŽ
KP žák.družstev

Poř.

Družstvo

V R P Body Skóre Partie

1. liga v Libštátě!! Po dalším
5 1 0 16
20.5
19
1. ŠK Libštát
skvělém výkonu našeho mladého týmu na
druhém
srazu
Krajského
přeboru
2. Česká Lípa
4 1 1 13
20.0
19
žákovských družstev pořádaného v Liberci
3. Desko Liberec "C"
4 1 1 13
17.5
16
8. 2. 2014 to je reálná možnost! Vítězstvím
4. Novoborská šachová akademie "B" 4 0 2 12
16.5
16
nad nepříjemnou Slávií Liberec 3:2, Jiskrou
5. ZŠ Partyzánská Česká Lípa
3 1 2 10
15.5
14
Tanvald 4,5:0,5 a poté i nad silnou Bižuterií
Jablonec 3,5:1,5 jsme se posunuli na
6. Desko Liberec "D"
3 0 3 9
16.5
16
průběžné 1. místo s tříbodovým náskokem
7. TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
3 0 3 9
15.0
14
na Českou Lípu, která je zřejmě největším
8. TJ Slavia Liberec
1 0 5 3
12.5
12
favoritem soutěže. Právě ta nás čeká, spolu
9. ZŠ a MŠ Josefův Důl
1 0 5 3
10.0
10
se silným Novým Borem a Deskem Liberec,
0 0 6 0
6.0
5
na posledním – březnovém srazu, kde se 10. TJ Jiskra Tanvald
rozhodne o konečném pořadí. Zůstali jsme
tedy po šesti kolech zatím jako jediní neporaženi! Ovšem ti nejlepší nás čekají nakonec, tak uvidíme… Bez
ohledu na celkový výsledek mohou být naši svěřenci již teď na sebe pyšní stejně tak, jako jsme na ně pyšní
my, jejich trenéři. Sestava: 1. Dolenský Štěpán 2. Říha Martin 3. Klápště Mirek 4. Matějková Natálie 5.
Špinková Lenka 6. Dolenský Filip. Kluci předvedli opět skvělou hru, ale vyzdvihnout chci tentokrát hlavně
naše děvčata. Jejich výrazné zlepšení přineslo týmu velmi důležité body.

Přebor škol

Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Družstvo
ZŠ nám. Míru N. Bor
ZŠ Partyzánská "A" Č. Lípa
ZŠ Chrastava
ZŠ Jižní Č. Lípa
ZŠ U lesa N. Bor
ZŠ Libštát
ZŠ Aloisina výšina Liberec
G Turnov
ZŠ Partyzánská "B" Č. Lípa
ZŠ Lužická "A" Liberec
G a SPgŠ Liberec
ZŠ U soudu Liberec
ZŠ Josefův Důl "A"
ZŠ Lužická "B" Liberec
ZŠ Josefův Důl "B"

Part.
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

11. 2. 2014 se v Liberci
konalo také krajské kolo přeboru
školních družstev. I tam jsme vyslali
jeden tým, aby
reprezentoval
naši Masarykovu
ZŠ v kategorii 6.9. tříd. Nevedli si
špatně.
V silné
konkurenci
patnácti družstev vybojovali solidní
6. místo. Do republikového kola
postupují pouze prvním dva. Sestava:
1. Martin Říha 2. Mirek Klápště 3.
Tomáš
Výborný 6. ZŠ Libštát (15½ Body/7 MP)
Šach. Jméno
NRtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part.
tedy
1 Říha Martin
1000 1 1 1 1 0 1 1
7
6
Ze sedmi
2 Klápště Mirek
1000 ½ 0 0 1 0 0 1 2,5
7
J.

3 Lukeš Tomáš
4 Chuchlík Jan
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26½
21½
17½
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16½
15½
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12
9½
6
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14
11
9
10
9
7
8
8
6
6
6
6
6
4
2
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2
0

Lukeš 4. Jan Chuchlík.
výkon předvedl na první,
nejtěžší šachovnici Martin.
možných bodů získal šest.
Poděkování patří p.
Pospíšilovi, který se o děti
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na školním turnaji postaral.

ŠACHY – „SENIOŘI“
Únorová dvě kola nám do 1. TJ Krásná Lípa
6
cesty postavila liberecké týmy 2. TJ Lokomotiva Liberec "A" 5
pohybující se na konci tabulky.
3. TJ Desko Liberec "B"
4
První z nich, Desko Liberec C,
4. TJ Jiskra Tanvald "A"
4
nám pozici favorita výrazně
usnadnil. Přijeli k nám bez svých 5. TJ Spartak Rokytnice n.Jiz. 4
4
hlavních opor, a dokonce jen v šesti lidech, dva hráči jim 6. ŠK Zikuda Turnov "C"
3
chyběli. Vedli jsme tak ještě před zahájení zápasu 2:0. Byť 7. ŠK Libštát
torzo jejich týmu nic nevzdalo a statečně bojovalo, nebylo 8. TJ Bižuterie Jablonec n.N. 3
jim to nic platné. Vysoké vítězství 7:1 nám vylepšilo skóre. 9. Chess Rowdies
3
Ve druhém zápase, na půdě beznadějně poslední 10. ŠK Stráž pod Ralskem
1
Lokomotivy Liberec B, jsme chtěli ziskem tří bodů 11. TJ Desko Liberec "C"
2
definitivně odvrátit nebezpečí sestupu a naopak se výrazně
12. TJ Lokomotiva Liberec "B" 1
přiblížit k medailovým pozicím. Domácí však podali
heroický výkon a překvapeni sami sebou nám tyto plány překazili. Prohráli jsme 3:5 a
koncem stále nemáme úplnou jistotu udržení se v KP. Záchranářské práce tak pokračují dál.
Domácí

Hosté

7. kolo

Domácí

0 2 18 41.5 30
2 1 17 38.0 31
2 2 14 39.5 29
2 2 14 34.0 19
2 2 14 33.0 20
1 3 13 34.0 24
1 4 10 33.0 20
1 4 10 30.5 19
1 4 10 30.5 16
3 4 6 29.0 21
0 6 6 21.5 14
1 6 4 19.5 10

tři kola před
Hosté

8. kolo

ŠK Libštát

7

- 1

TJ Desko Liberec C

TJ Krásná Lípa

3½ - 4½ Desko Liberec C

ŠK Stráž p. R.

4

- 4

TJ Loko Liberec B

Loko Liberec B

5

Chess Rowdies

4½ - 3½

Bižuterie Jablonec n.N.

Bižuterie Jablonec

5½ - 2½ ŠK Stráž p.R.

Jiskra Tanvald A

4

- 4

Spartak Rokytnice n.J.

Spartak Rokytnice

5

Loko Liberec A

4

- 4

ŠK Zikuda Turnov C

ŠK Zikuda Turnov C

6½ - 1½ Jiskra Tanvald A

Desko Liberec B

2½ - 5½ TJ Krásná Lípa

Desko Liberec B

3

- 3

- 3

- 5

ŠK Libštát

Chess Rowdies

Loko Liberec A

Petr Špinka, ŠK Libštát, www.sachy-libstat.8u.cz

LIBŠTÁT po čtyřicáté čtvrté
Ve dnech 7. a 8. února 2014 se uskutečnilo tradiční setkání námořních jachtařů v Libštátě. Krásné
počasí beze sněhu a plískanic přilákalo mnoho příznivců tohoto sportu téměř z celé České republiky.
Promítlo se mnoho hodnotných filmů jak v pátek, tak v sobotu v kulturním domě a také v místním kině.
Aktivní jachtaři získali mnoho cenných rad a ponaučení, například: kde v různých přístavech kotvit, aby
to bylo bezpečné, jak se vyvarovat nepřízni počasí vlivem přílivu a odlivu, kde dočerpat zásoby pitné
vody a také kde se dobře najíst. A další celou řadu nejmenovaných ponaučení.
Ostatní účastníci se podívali prostřednictvím filmů do míst, která je lákají, ale nemají možnost je osobně
navštívit, a tak se potěšili alespoň obrazem a slovem.
Mnozí z vás vědí, jak je tato akce náročná. Proto si také vážíme každého, kdo ochotně pomáhá.
Naše poděkování patří obecnímu úřadu za dlouholetou spolupráci při ubytování účastníků srazu
v prostorách OÚ, pracovníkům údržby za vzorně připravené kino, vedení restaurace a jeho týmu za
zajištění občerstvení, dále pak místním občanům, kteří poskytli ubytování v soukromí, a také firmám,
které svými dary obohatily tombolu na bále.
Naše poděkování patří také všem aktivním členům TJ a oddílu kanoistů za jejich ochotu, obětavost a
pomoc při tak náročné akci.
Ještě jednou všem děkujeme.
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Pane, pojďte si hrát,
tak nějak začalo připravování hec akce sjezd ze Zaječáku. Nikdo ovšem nečekal, že v únoru
nebude sníh. Ale nebyli by to Šílenci, aby si neporadili. Sníh přivezli z Lomnice nad Popelkou od
zimáku, alespoň na sněhuláka, který celou akci sledoval a který pak posloužil k vydovádění dětí.
„Soutěžící" se na svých sněhosmycích pustili z kopce dolů. Ovšem nebylo to tak jednoduché. Po
několika centimetrech a za bujarého povzbuzování diváků, kterých se sešlo několik desítek, přišly ke
slovu vlastní síly. Na svahu jsme mohli spatřit „burlaky od Volhy", „kolečkáře", „Flintstounovy", kolaře,
samohybky a další divotvorné výtvory z domácích
dílen. Sice s vypětím všech svých sil, ale dolů se dostali
všichni bezpečně a hlavně v pohodě. Nejhorším
úsekem byly „peřeje" z krtičin, které si tam vystavěli
nezodpovědní krtci, ale co je to pro Šílence.
Po předání cen a diplomů a po krátkém
občerstvení se všichni přesunuli do blízké restaurace,
kde pokračovalo další hodnocení, předávání dojmů a
zážitků.
Poděkování za pěknou akci patří všem, kteří
neváhali a přišli pobavit nejen sebe, ale i ostatní. Již teď
se těšíme na další „povedenou" akci Šílenců, na kterou zveme všechny naše příznivce, aktéry i diváky.
Šílenec Petr Štěpánek

Společenská rubrika
V měsíci březnu slaví své životní jubileum:
paní Helena Janatová, pan Pavel Hlava a pan Albín Křapka
Oslavencům blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní pohody a
spokojenosti do dalších let.

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.(poprvé
v sobotu 15. března). 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.

Jarní trh „v lipkách“
Vážení sousedé a sousedky,
přijměte pozvání na 11. trh zahradních přebytků, domácích výrobků k snědku i k potěšení, který
se bude konat na sále kulturního domu u nás v Libštátě, a to

v sobotu 29. 3. 2014 od 8.30
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přijďte koupit, co doma nemáte. Prodat, co vám přebývá. Podívat se na to, co jste ještě neviděli.
Setkáte se sousedkami, které pro Vás přichystají občerstvení, dobré slovo, jarní výzdobu
domácnosti, malovaná a háčkovaná vejce, pomlázky, výrobky z proutí a pedigu, šperky z bižuterie,
bylinky, čajové směsi, domácí med a sýry, nápady šikovných dětí, zeleninovou a květinovou sadbu, jarní
petrklíče…
Tento občasný způsob prodeje se díky vašemu zájmu, milí sousedé, stává libštátskou tradicí.
S veselou náladou přijďte a nechte se znovu inspirovat novými nápady, nabídnout, co jste
vyrobili.
Vaše sousedky

Svaz invalidů pořádá slavnostní schůzi v sobotu 12. dubna od 14 hodin v KD Libštát.
Tuto schůzi v 16.30 hodin zakončí filmové promítání skupiny nadšenců z Libštátu, Jaroslav
Matura, Petr Jérie, Jaroslav Vávra, Petr Uzel a Lubomír Fejfar.
Zveme širokou veřejnost Libštátska, ale i z okolí. Přijďte si zavzpomínat na trochu historie z obce.
Přijďte v hojném počtu, míst k sezení je mnoho. Těší se na vás nadšenci z Libštátu.

Provozovatel kiosku u koupaliště oznamuje opětovné zahájení provozu od
pátku 4. dubna 2014.

Nabídka dovolené Itálie – Pineda
od 29. 8. do 7. 9. 2014 V ceně zájezdu (5.690 Kč/os.) je doprava z Libštátu
do Itálie a zpět, apartmán s kuchyňkou, spotřeba energie a vody. Apartmány jsou
pouhých 100 m od moře v blízkosti centra Pinedy a marketu.
Koupání v moři je vhodné pro malé děti, starší osoby i neplavce.
Bližší informace o zájezdu vám poskytne M. Farské – mob. 723 361 474, též přijímá přihlášky. Pokud
máte zájem, přihlaste se co nejdříve, počet míst je omezen.

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 pondělí 31. 3. 2014.
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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