Libštátský zpravodaj
č. 10 – říjen 2014
Vážení spoluobčané,
níže si můžete přečíst, co na svých jednáních projednávali členové Rady a Zastupitelstva
městyse Libštát, protože zápisy nebyly ověřeny a podepsány. Jde jen o krátký výčet.

Rada městyse
přidělila byty v DPS, schválila: - smlouvu se Státním fondem životního prostředí na instalaci
tepelného čerpadla do objektu OÚ,
- od 1. 10. 2014 pracovnici úřadu městyse paní Ivanu Janatovou vedoucí DPS a dále schválila
program jednání zastupitelstva ze dne 10. 9. a 8. 10. 2014.

Zastupitelstvo městyse
schválilo směny pozemků s manželi Dvořáčkovými, rozpočtové změny, rozpočtový výhled
městyse Libštát na období let 2014 – 2017 a dále schválilo předložené návrhy na znak a vlajku
městyse Libštát od p. Stanislava Kasíka (návrhy jste mohli vidět na úřední desce) a pověřilo starostu
zasláním návrhů do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k řádné registraci a schválení,
- rozhodlo připravit změnu formy provozování DPS Libštát počínaje od 1. 1. 2015.
- jmenovalo hodnotící komisi pro výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu na projekty „Sběrný dvůr" a "Svozová technika“
radní Irena Janatová

Podzimní trh v Libštátě
Chcete vědět, co dělají sousedky v Libštátě a jeho blízkém okolí? Rády chodí po zahradách,
loukách, lesích, polích a dívají se, co kde roste.
Využívají dary přírody a pracují ve chvilce času, který
si zrovna najdou. Zavařují, odšťavňují, suší, vaří, pečou.
Jiné šijí, pletou, háčkují, lepí.
Na podzim a na jaře uspořádají trh výrobků,
výpěstků a originálních nápadů. A to v podobě čajů,
mastiček, koření, šťáv, povidel, křížal, medu, košíků,
konzerv, náušnic, náramků, čepic, zástěr, peřin, hraček.
Kouzelné lampičky z vyřezávaného ovoce a
sezónní dekorace dokreslí podzimní čas.

Navštivte jejich PODZIMNÍ TRH „V lipkách“,
který se uskuteční 11. října 2014 od 8:30 do 12:00 hod v Kulturním domě v Libštátě.
Umíte-li svoje nápady proměnit v dílo, máte-li nějaké přebytky, přijďte nabídnout, prodat nebo
vyměnit. Podzimní občerstvení (štrůdl, koláče, teplý kompot, chlebíčky, čaj) je zajištěno.
Na Vaši návštěvu se těší sousedky ve spolupráci s ÚM
Strana 1 (celkem 4)

Libštátský zpravodaj 10/2014

Volby do zastupitelstev obcí
se uskuteční v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 11. října 2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

v Masarykově základní škole Libštátě.

Sraz mladých jachtařů
Děkuji vedoucí letního výcvikového tábora na Orlíku paní Laďce
Doležalové za pozvání na potáborové setkání dětí, rodičů a instruktorů.
Probíhalo v sobotu 13.9.2014 ve vyzdobeném kulturním domě v Libštátě.
Děti se dobře bavily – soutěžily, kreslily a zpívaly. Dospělí připravili
dětem bohaté občerstvení. Rodiče měli možnost zhlédnout na velkoplošné
televizní obrazovce výcvik dětí, hry a činnosti na táboře. Atmosféra tohoto
odpoledne byla velice příjemná. Souhra vedoucích, rodičů a dětí byla vstřícná a dokazovala, že taková
spolupráce přináší výsledky.
Do dalších let této záslužné práce s dětmi přeji dobrou spolupráci s rodiči, mnoho šikovných
dětí a pro každého z kolektivu vedoucích pocit radosti a uspokojení.
J. Netřebská

Společenská rubrika
V měsíci říjnu slaví své životní jubileum paní:

Věra Janatová
Jubilantce blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní pohody a spokojenosti do dalších let.

Nabídka pracovního místa
"Chráněná dílna" FE-ROS Group s.r.o. patřící k firmám zaměstnávající osoby se zdravotním
postižením hledá nové kolegy na pozici "operátor/ka výroby".
Nabízíme:
práci v provozovně v Suticích u Slané (okres Semily)
práci vhodnou pro osoby se zdravotním postižením
pracovní doba/úvazek dle dohody
individuální přístup
Více k práci:
Jde o práci v sedě - lepení "koženky" na plastový rámeček
možnost ukázky práce a vyzkoušení
Očekáváme:
pečlivost, samostatnost, zodpovědnost a dobrou pracovní morálku
V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 731 288 748, případně pište na email info@feros.cz
Těšíme se na Vás Jan Fejkl

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v Libštátě
proběhne v sobotu 1. Listopadu 2014
v čase od 14.00 hod. do 14.15 hod. na náměstí.
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Jde o složky komunálního odpadu, které nelze běžně pro jejich nebezpečné vlastnosti odkládat
do klasických sběrných nádob. Proto využijte této příležitosti a ve stanovené době přivezte tyto
odpady na náměstí, kde od vás budou zdarma odebrány.
Seznam sbíraných nebezpečných odpadů:
- léky všeho druhu včetně mastí
- domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, přípravky na
hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně označené!!!
- zbytky starých barev, obaly od barev
- televizory, ledničky, zářivky
- všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
- upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 litrů)
- olejové filtry a další zaolejovaný materiál
Způsob přebírání odpadů:
1.
Odpady budou předávány občany na uvedeném stanovišti osobně pracovníkům
zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpad před příjezdem mobilní sběrny!
2.
Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz pro kontrolu místa bydliště.
3.
Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanovišti před příjezdem mobilní sběrny
nebo po jejím odjezdu.
4.
Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.
Další informace poskytne obecní úřad nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb na
telefonním čísle 483 312 403.

Program FIT Club
Pohoda


Power Yoga s Danielou
Pastorkovou
pondělí od 19 hod.
tel.: 723 258 983



Taiji pro začátečníky Jaroslav Pour
úterý od 18 hodin,
pokud má vaše dítě zájem
cvičit, vezměte ho zdarma s
sebou
tel.: 777 667 947



Club maminek s dětmi s
Míšou a Páťou
čtvrtek od 8:30 do 10:30 hod.
tel.:773 609 013
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Libštátské pozdní léto 2014
12. ročník festivalu – 2. část
KDYŽ SE ZHASNE – MICHAELA DOLEŽALOVÁ, ROMAN VENCL úterý 14. října 2014, Kulturní dům Libštát od 19 hodin, Divadelní soubor Tyl Slaná
Vánočně laděná komedie vám dokáže, že se divák může v divadle bavit nepřetržitě 90 minut. Trevor a Nina,
manželé z vyšší newyorské společnosti (prominentní gynekolog, majitelka italské restaurace), žijí
v manželském pekle, za které může drsná předmanželská smlouva. Kdo z dvojice podá návrh na rozvod, přijde
o veškerý majetek. Trevor s Ninou pozvou na vánoční večírek kamarády, Imeldu a Artura, výstřední manžele:
věštkyni s vlastním televizním pořadem a vysokoškolského pedagoga historie a dějin USA. Nuda? Nikoli. Kdo
dokáže druhému nevěru, může požádat o rozvod a všechen majetek mu zůstane. Na večírku se bojuje zbraněmi
nejtěžšího kalibru, až dojde k překvapivému rozuzlení... Radek Šmíd a Marek Ministr dostali na přehlídce
v Josefově Dole cenu za herecké výkony. Dále hrají: Jana Báčová a Lucie Špicarová. Úprava textu a režie:
Radek Šmíd.
Vstupné 50 Kč

SKUPINA SVATOPLUK A SVATOPLUK KARÁSEK - středa 22. října 2014, evangelický kostel v Libštátě od 18 hodin
Disident a rebel, politik, básník, spisovatel, písničkář, evang. farář. Další legenda na „Létě“. Jeho tvorbu lze
zařadit do české folkové scény, kdy na motivy spirituálů a duchovních písní psal české texty, které jsou nyní
oděny do bigbítového hávu.
Vstupné 80 Kč

GIANCARLO RUGGIERI ZPÍVÁ OPERNÍ ÁRIE A ITALSKÉ PÍSNĚZpondělí 27. října 2014, Kulturní dům Libštát od 19 hodin
Italský tenorista, absolvent Státní konzervatoře v Pescaře (1987), finalista mezinárodních pěveckých soutěží
v Padově, Parmě a vítěz z Marmande (Francie, 1989), zpíval 5 let v Operním divadle v Montpellier. Účinkoval
prakticky ve všech státech Evropy (také ve Velkém divadle v Moskvě), ale i v Asii a ČR, kde nyní žije.
Nastudoval 25 těch nejobtížnějších hlavních rolí světového operního repertoáru (Turandot, Traviatta, Tosca,
Carmen ad). Je úspěšný také jako pedagog.
Klavírista, korepetitor a hudební skladatel Václav
Krahulík, laureát soutěží F. Chopina v Mariánských Lázních (1983), B. Smetany v Hradci Králové (1986) a
Ludwiga van Beethovena v Hradci nad Moravicí (1989), působil do r. 2003 na Konzervatoři Teplice, od r.
1995 vyučuje na UJEP v Ústí nad Labem. Baletka a pedagožka Soňa Ruggieri doprovází zpěv působivými
tanečními kreacemi.
Vstupné 80 Kč a 50 Kč

ŠEVCOVSKÁ POHÁDKA–DS KRAKONOŠ VYSOKÉ NAD JIZEROU
úterý 28. října 2014, Kulturní dům Libštát od 16 hodin
Vysočáci opět zavítají do Libštátu, tentokrát s pohádkou, která nezarmoutí. Premiéru měla Ševcovská pohádka
na Velikonoce r. 2013. Tu na motivy pohádky Jiřího Mahena napsal Karel Šiktanc a do divadelní podoby ji
upravili Martin Hnyk s Josefem Hejralem. Martin Hnyk se pak také ujal její režie. Pohádka zavede – společně
se ševcem Číčem – malé i velké diváky až do samého pekla.
Vstupné 30 Kč
Změna programu vyhrazena. Pořádá městys Libštát, Sbor Českobratrské církve evangelické v Libštátě
a Pěvecký spolek Jizeran Semily. Kontakty: J. Vávra (736 687 712, 481 623 244, vavra.jaroslav@seznam.cz), OÚ Libštát
(481 689 300, sprava@libstat.eu ).

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 pátek 31. 10. 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 – Ivana Janatová – 775 588 371
záchranná služba: 155
hasiči: 150
policie: 158
SOS: 112
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