Libštátský zpravodaj
č. 4 – duben 2014
Vážené občanky a vážení občané městyse Libštátu,
ano, dnes již vás mohu oslovit tímto způsobem. Dne 5. března 2014
jsme na zastupitelstvu obce Libštát schválili podání žádosti o navrácení statutu
městyse pro Libštát. Žádost jsem obratem zaslal Janu Hamáčkovi, předsedovi
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který od 20. března 2014 stanovil obec
Libštát městysem. Takže do jara tohoto roku jsme již vstoupili jako městys.
Někteří občané se mě ptají, co z toho budeme mít. Těm odpovídám, že mimo
dobrého pocitu nic. Ani více ani méně peněz. Pouze povinnosti, abychom dokázali udržet infrastrukturu,
která k titulu městys náleží. Pokud někomu připadá žádost zastupitelstva o navrácení městyse pro Libštát
zbytečná, toho odkážu na naši kroniku a internetové stránky, kde se dozvídáme, že Libštát byl městečkem
již od roku 1525 a tento titul mu byl odebrán teprve v roce 1954, kdy byly ustaveny místní národní
výbory. Vracíme se tedy, po 60 letech, opět k normálu, který v Libštátě platil po dobu více než 430 let.
Občané si všimli, že od 6. března 2014 vlaje nad Obecním úřadem v Libštátě ukrajinská vlajka.
Toto gesto schválilo zastupitelstvo na svém zasedání rovněž 5. března 2014 jako vyjádření nesouhlasu s
ruskou agresí proti Ukrajině. Mnozí z nás si pamatují, jak jsme se cítili v roce 1968, kdy jsme měli ruské
tanky u nás. Tímto jsme odpověděli na výzvu, kterou oslovilo obce město Český Krumlov.
Abych se vrátil k praktickému životu, musím občanům vysvětlit, jak probíhá současná změna
územního plánu. Celkem 10 občanů požádalo o změnu územního plánu. Každá změna je překvapivě dost
drahá a my jsme si na zastupitelstvu odhlasovali, že obec tuto změnu bude hradit z poloviny. Jsou jiné
obce, kde na to nepřispívají ani korunu, vše si musí zaplatit žadatel o změnu, aniž by měl jisté, že mu
stavební úřad změnu územního plánu schválí. Z navrhovaných 10 změn odbor územního plánování
předběžně podpořil polovinu z nich. Když jsme studovali jejich odůvodnění, nebyli jsme spokojeni.
Odbor územního plánování Semily zcela ignoruje, že člověk, který vlastní nějaký pozemek a chce jej
využívat podle své potřeby, nebude kvůli špatnému výkladu předpisů kupovat pozemek jinde, kde se mu
to vůbec nehodí. Proto jsme na zastupitelstvu obce Libštát všechny požadované návrhy změn našich
občanů podpořili. Tímto bude každý případ znovu projednáván a hodnocen. Kdo však na změně
územního plánu ve svůj prospěch trvá, musí do 30 dnů složit na obecním úřadě v Libštátě 8.000,-Kč jako
finanční spoluúčast, v opačném případě žádost o změnu vyřadíme. Věřím, že všichni zodpovědní zájemci
ocení naši vstřícnost a že změny proběhnou ke spokojenosti většiny občanů.
Luděk Opočenský, starosta

Rada městyse
Se v březnu nesešla.

Zastupitelstvo městyse
ZO Libštát schvaluje změnu vývozu PET a papír vývoz 1x za 14 dní sklo na objednávku a
pověřuje starostu podpisem doplňku smlouvy o odvozu tříděných odpadů na rok 2014.
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ZO Libštát schválilo 3 usnesení k výše uvedené změně územního plánu obce Libštát, jejichž úplné
znění naleznete v zápise z tohoto jednání, který je vyvěšen na nástěnce umístěné ve vstupní hale budovy
obecního úřadu nebo na internetových stránkách obce.
ZO Libštát pověřilo starostu obce Libštát pana Luďka Opočenského, aby na odboru dopravy
Městského úřadu v Semilech předložil opakovanou žádost obce Libštát o změnu hlavní silnice na
křižovatce U Devátých přes barokní most ve směru na Lomnici nad Popelkou z bezpečnostních důvodů.
Současně jej pověřuje, aby jako přílohu žádosti připojil platnou petici občanů.
ZO Libštát souhlasí s navrácením statusu MĚSTYS LIBŠTÁT a podáním žádosti předsedovi
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o navrácení tohoto titulu a pověřuje starostu obce
Libštát pana Luďka Opočenského podpisem a odesláním této žádosti předsedovi Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky.
ZO Libštát souhlasí s návrhem předloženým finančním výborem a rozhodlo rozdělit prostředky z
položky „příspěvky organizacím.“
ZO Libštát schvaluje příspěvek do rozpočtu Svazku obcí Košťálov a Libštát ve výši 667.000 Kč.
Tento příspěvek je určen na úhradu nákladů na pořízení dokumentace pro stavební povolení (DSP) stavby
Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV, 3. etapa (obec Libštát). Zastupitelstvo pověřuje pana Pavla
Janatu jednáním s předsedou svazku PaedDr. Janatou Miloslavem a koordinací přípravy smlouvy o
vypracování DSP s dodavatelem (Zdeněk Hudec s.r.o., IČO 24219614).
ZO Libštát, v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočet obce na rok 2014 podle přílohy předložené k tomuto bodu
jednání č. j. OÚ Lib 123/14 a OÚ Lib 124/14 s tím, že výdaje v § 34xx – příspěvky organizacím budou
podle schváleného rozdělení zapracovány do odpovídajících paragrafů.
Příjmy ve výši
Výdaje ve výši
Financování

16 119 733,50 Kč
16 707 580,50 Kč
587 847,00 Kč

Irena Janatová, radní

Libštátská vzduchovka
V sobotu 1. března uspořádali členové mysliveckého sdružení Kavkázsko Libštát a sportovněstřeleckého klubu Zebín v tělocvičně Základní školy v Libštátě závod mládeže ve střelbě ze vzduchovky
na lovecké terče - otevřená mířidla. Prvního ročníku závodu se zúčastnilo 27 mladých závodníků a
závodnic. Mladí závodníci byli rozděleni do šesti kategorií a stříleli 20 ran na lovecké redukované terčelišky, srnce, kamzíka a kňoura (vleže) a pouze junioři stříleli kamzíka a kňoura vstoje.
Absolutním vítězem se stala Anička Minarčíková, ZŠ Libštát, která zvítězila i v kategorii
dorostenek nástřelem 191 bodů!! (liška 48, srnec 50, kamzík 45 a kňour 48). Druhé místo obsadila
Simona Hejduková z Chodovic nástřelem 100 bodů. Třetí místo vybojovala Veronika Havrdová ZŠ
Libštát nástřelem 93 bodů.
V kategorii dorostenců získal prvenství Jan Vedral nástřelem 182 bodů!! (liška 34, srnec 49,
kamzík 49 a kňour 50) a druhé místo obsadil Martin Jína nástřelem 170 bodů a bronzovou medaili si
odnesl Vojtěch Tomáš 138 bodů (všichni ZŠ Libštát).
V kategorii žáků zvítězil Aleš Pecka nástřelem 186 bodů!! (liška 49, srnec 43, kamzík 50 a kňour
44). Druhé místo si vystřílel Lukáš Kvarda nástřelem 170 bodů (oba ZŠ Libštát). Bronzovou medaili za
třetí místo si odvezl Erik Hejral z Poniklé nástřelem 113 bodů.
V kategorii žákyň zvítězila Karolína Pecháčková /ZŠ Libštát/ nástřelem 115 bodů. Druhá
skončila Klára Ticháčková nástřelem 69 bodů a třetí Martina Ticháčková nástřelem 65 bodů (obě z Nové
Paky).
V kategorii juniorů zvítězil Filip Malý, ZŠ Libštát, nástřelem 114 bodů a druhé místo vybojoval
Marek Hejduk z Chodovic nástřelem 108 bodů.
Pohár pro nejmladšího účastníka soutěže si odvezl do Nové Paky Jan Sláma nejmladší.
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Po vyhlášení výsledků, rozdělení věcných cen, pohárů a medailí bylo vylosováno (ze všech
startujících závodníků) šest cen, kde hlavní cenou byla vzduchová puška, kterou si odvezl do Martinic
Honza Mitrus .Gratulujeme!! Po celou dobu soutěže bylo o všechny zúčastněné dobře postaráno,
občerstvovací stánek si vzali na starost členové MS. Celá akce by nebyla možná bez podpory vedení
Základní školy v Libštátě, MS Kavkázsko Libštát, SSK Zebín a sponzorů: Josef Chuchlík, Honební
společenstvo Libštát, Lesy ČR, Trevos Košťálov, Miloň Hnízdo, Obec Svojek, Obec Bělá u Staré
Paky, Ing.Jan Sláma, fa Chaos u Emana.
Organizátoři soutěže se pokusili touto formou získat zájem mladé generace o myslivost a o
lovecké sportovní střelectví. Je možné, že některý z mladých soutěžících půjde ve stopách našich
úspěšných střelců (Zázvorka, Kořínek, Buksa, Kotrc, Mrhálek, Šlechta, Staněk, Borák a další), a jestliže
se tak nestane, potom nevěšme hlavy, protože jsme prožili pěkné dopoledne s mládeží, kde pro nás
organizátory byla největší odměnou spokojenost účastníků soutěže a jejich doprovodů.
V roce 2015 chceme tuto soutěž pro mládež zopakovat, střílet dle střeleckého řádu ČMMJ
(vzduchovou puškou při použití puškohledu).
Doufáme, že se všem zúčastněným soutěž líbila a že v příštím ročníku bude více soutěžících.
Lovecké sportovní střelbě zdar!
Kraus-Pechánek

ŠACHY – „MLÁDEŽ“
KP žákovských družstev - VÍTĚZSTVÍ
Senzační úspěch libštátské šachové mládeže! Ani na posledním srazu
krajského přeboru žákovských družstev, konaného 22.3. opět v Liberci,
nepoznali přemožitele. Porazili Desko Liberec D 3,5:1,5, Českou Lípu 3:2 a
v posledním
kole
s trochou
štěstí
1. ŠK Libštát
7 2 0 23 29.5 26
zremizovali Nový Bor 2,5:2,5. Suma sumárum 5x
7 1 1 22 30.5 29
vítězství + 2x remis znamená, že nováček 2. Desko Liberec "C"
z Libštátu přehrál všechna velká města našeho 3. ZŠ Partyzánská Česká Lípa 6 1 2 19 27.5 25
kraje a vybojoval postup do 1. ligy mládeže!
Novoborská šachová
6 1 2 19 25.5 24
Nejlepším z našich a také zároveň vítězem své 4. akademie "B"
šachovnice se stal Filip Dolenský. Velký dík patří 5. Česká Lípa
5 1 3 16 26.5 24
ale všem našim bojovníkům a bojovnicím! Skvělá
6. Desko Liberec "D"
4 0 5 12 23.0 21
práce. Pro nás pro trenéry je toto nejlepším
7. TJ Bižuterie Jablonec n./N.
3 1 5 10 20.5 18
poděkováním za obětovaný čas a práci.
8. TJ Slavia Liberec

2

0

7

6

18.0 17

9. ZŠ a MŠ Josefův Důl

1

0

8

3

13.5 13

KP družstev mladších žáků
10. TJ Jiskra Tanvald
0 1 8 1 10.5 9
Další úspěch přivezli ze vzdáleného
Nového Boru naši nejmladší svěřenci. V krajském přeboru mladších žáků, ročník narození 2002 a mladší,
nestačili pouze na domácí tým a obsadili skvělé 2. místo! Postup na mistrovství republiky nám tak o
vlásek unikl. Sestava: Macháček O.(host), Dolenský Š., Bažantová B., Dolenský F., David A. Velikou
oporou byli opět Š.+F. Dolenští, kteří oba vyhráli svoji šachovnici. Šachový talent ale také odhalil Adam
David, který je velkým příslibem do budoucna.
ŠACHY – „SENIOŘI“
Březen se vydařil i dospělákům. Obě kola nám vyšla, a my si tak po domácí vysoké výhře nad
Jabloncem 6:2 a výhře nad letos silně hrající Rokytnicí 5:3 připisujeme 6 bodů do tabulky. Posunuli jsme
se na průběžnou šestou příčku a v posledním kole proti Turnovu můžeme bojovat, to jen v případě
vítězství, dokonce až o třetí místo.
Více podrobností na: http://www.sachy-libstat.8u.cz/
Petr Špinka, ŠK Libštát
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Společenská rubrika
V měsíci dubnu slaví své životní jubileum:
paní Hana Faltusová, Jarmila Šturmová, Vlasta Šádková,
panové Jiří Lacina, František Zajíc, Stanislav Mach, Jiří Mašek
Oslavencům blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní pohody a
spokojenosti do dalších let.

Poděkování
Vřelý dík za nevídanou ochotu celé rodině Baškových, že přikročili po
zhlédnutí zanedbaného pozemku u DPS svou pilnou prací k navrácení do
utěšenějšího stavu, neb jeho dřívější „tvůrce“ se v 83 letech již necítí schopen
údržby. Převážně cihlářská jílovitá půda není vhodná pro zahradnické užití a všude
bující přirozený plevel zamořil ušlechtilou výsadbu okrasných rostlin. Též jedna
třetina pozemku je podmáčena pramenem ze zahrnuté studny u kdysi
zplanýrovaného domku.
Jiří Belda

MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBŠTÁT SRDEČNĚ ZVE K ZÁPISU
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LIBŠTÁT,
KTERÝ SE KONÁ 16. DUBNA 2014
OD 10.00 DO 15.00hod. V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Přineste s sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.
Zápis do mateřské školy se týká všech dětí, které by nastoupily kdykoliv v průběhu školního
roku 2014/2015, doplňující zápis je možný pouze do 30. srpna, po tomto termínu budou zapsány
jen děti předškolního věku (dle platných právních předpisů).

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 30. 4. 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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