Libštátský zpravodaj
č. 10 – říjen 2015
Vážení spoluobčané, milí sousedé, čtenáři Libštátského zpravodaje,
dovolte mi, abych Vás ve stručnosti informoval o aktuálním dění v našem
městysu Libštát.
Fasádu na budově úřadu máme hotovou, to jestli se líbí, či nelíbí, záleží na
vkusu každého z nás. Žádost o dotaci na bezbariérovou rampu máme podanou, a pokud
to dobře dopadne, tak bychom měli bezbariérový přístup do budovy realizovat v příštím
roce. Neznámým řidičem byla poškozena lampa veřejného osvětlení na chodníku u
budovy úřadu, přes kterou bylo také nataženo hlavní vedení veřejného rozhlasu. Vzhledem k tomu, že tato
lampa zasahovala skoro doprostřed chodníku, dojde k novému přemístění tak, aby nebránila chodcům a
případným nezodpovědným řidičům, kterým nestačí k plynulému odbočení vymezená vozovka. S realizací se
čekalo na dodávku nových pozinkovaných sloupů veřejného osvětlení a dodání nových lamp, které mají být
doručeny každým dnem. Poté dojde k rychlé instalaci nové lampy a zprovoznění veřejného rozhlasu.
S nefunkčním rozhlasem jsme se snažili veškeré pro Vás důležité informace vkládat na naše webové
stránky, www.libstat.e-obec.cz, na kterých bylo jen za měsíc září vloženo 19 příspěvků a návštěvnost těchto
stránek byla okolo 300 zhlédnutí za týden. Vše, co bylo zveřejněno na stránkách, bylo také nově zveřejněno
na sociální síti, respektive facebooku, který je u řady z Vás hodně oblíben. Vzhledem k mimořádně
nefunkčnímu rozhlasu a způsobu informování přes webové stránky a facebook zjišťuji informace týkající se
zřízení služby SMS infokanálu, který by umožňoval zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla
vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách, SMS. Do jaké míry to bude pro nás výhodné a jak
by se Vám tato služba líbila, netuším, ale svůj názor budete moci sdělit pomocí připravované ankety na
webových stránkách obce. Všichni víme, že stávající rozhlas by si zasloužil celkovou rekonstrukci. Na stole
mi leží cenová nabídka na nový bezdrátový rozhlas, která se pohybuje okolo půl milionu korun bez DPH.
Každý rok je nutné stávající rozhlas opravovat, protože je již hodně zastaralý a velmi poruchový a
samozřejmě, že někdy i v některých místech neslyšitelný.
V rámci Libereckého kraje bude zpracován projekt na čerpání kotlíkových dotací v Libereckém kraji.
Tento projekt bude předložen ve výzvě MŽP do 30. 9. 2015. Následně dojde k projednání a schválení
předloženého projektu na MŽP. Cca v 12/2015 nebi 01/2016 předpokládáme vyhlášení programů na příjem
žádostí o dotace od konečných uživatelů, tedy od veřejnosti. Další pokyny najdete na stránce
http://regionální-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace Důležité dokumenty najdete v sekci
Dokumenty.
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v naší obci v sobotu 24. října 2015 na
náměstí v čase od 14.05 do 14.20 hod.

Jednání zastupitelstva městyse Libštát č. 5/2015 | 16. září 2015 | 19.00 – 21.16 hodin
Celý zápis z tohoto jednání je umístěn na našich webových stránkách - odkaz: http://www.libstat.eobec.cz/urednideska_zo2.php
Přijatá usnesení - zastupitelstvo městyse Libštát
vzalo na vědomí činnost RML - jednání RML č. 9, 10 a 11/2015
schválilo uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na kanalizace DN 200 od 7 RD na
pozemku p.č. 2131 (od kulturního domu k Olešce) ve vlastnictví městyse Libštát
schválilo uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a pozemkové služebnosti „kanalizační
přípojka pro č. p. 198 Libštát“
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vzalo na vědomí podání žádosti Mikroregionu Pojizeří, pro Libštát týkající se podání žádosti o 3 nové
autobusové zastávky ( 2x náměstí, 1x zdravotní středisko)
pověřilo RML výkonem funkce komise pro otevírání obálek a provedením výběru kupců na jednotlivé
stavební parcely. RML předloží návrh seznamu kupců na nejbližším jednání ZML a dále průběžně podle
pořadí došlých žádostí.
schválilo prodej pozemku p.č. 2126/3 (ve dvoře za obchodem P. Šimůnka) o výměře 15 m2
schválilo změnu rozpočtu městyse Libštát na rok 2015, podle přílohy rozpočtu číslo 2
se seznámilo s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území městyse Libštát, a schválilo ji
po projednání a v podobě s doplněním přeložky vysokého napětí na Vyšehradě schválilo strategický
rozvojový dokument městyse Libštát na období 2015-2018.

Dále byly na tomto jednání zastupitelstvu předloženy návrhy těchto vyhlášek
o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty a o stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství,
k ochraně nočního klidu a regulace hlučných činností,
návrh tržního řádu ohledně zákazu podomního a pochůzkového prodeje a nabízení služeb
Bylo dohodnuto, že se k těmto vyhláškám a tržnímu řádu vrátíme na některém z dalších jednání
zastupitelstva.

Zápis z 07/2015 valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát, konané 21. září 2015 od
18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov
Celý zápis z tohoto jednání je umístěn na našich webových stránkách - odkaz: http://www.libstat.eobec.cz/view.php?cisloclanku=2015090021

Stručný výtah informací, které se týkají Libštátu:
Oficiálním začátkem spuštění kanalizace je 1. 10. 2015, kdy jsme jako svazek obcí provozovatelem
celé kanalizační sítě, v Košťálově už kanalizace oddílné a v Libštátě kanalizace sběrné. Takto se bude lišit i
výše stočného - v Košťálově dle podmínek dotace bude nově činit 25 Kč + 15% DPH a v Libštátě zůstane
na původní úrovni (provozovatelem kanalizace i v Libštátě už nebudou od 1. 10. 2015 SČVK, ale Svazek
obcí Košťálov - Libštát). Hradit stočné půjde převodním příkazem nebo hotově na pokladně svazku na
Obecním úřadě Košťálov.
Předsedkyně Svazku Lenka Cincibusová předložila návrh podání žádosti o vydání živnostenského
oprávnění na Městský úřad Semily, Obecní živnostenský úřad na živnost volnou - provozování vodovodů a
kanalizací a úprava a rozvod vody. Následně podání žádosti ke Krajskému úřadu Libereckého kraje na
povolení k provozování vodovodu a kanalizace, dle zák. č. 274/2001 ve znění pozdějších předpisů. Podání
obou žádostí bylo schváleno všemi hlasy.
Člen rady svazku Pavel Janata informoval přítomné o schůzce rady svazku, která se uskutečnila 9.
září 2015 od 18 hodin na Obecním úřadě v Libštátě. Uvedl, že pravděpodobnost, že se obec Libštát pustí do
budování své části kanalizace v rozsahu již platného stavebního povolení v tomto volebním období, je velmi
nízká. V novém (evropském dotačním) plánovacím období je sice počítáno s dotacemi na budování
kanalizací, ale výše spoluúčasti je poněkud vyšší, než jak tomu bylo dříve, cca o 20 -30 procentních bodů. Za
těchto okolností a v situaci, kdy minulá vedení obce netvořila rezervu na budoucí spoluúčast k dotaci na
kanalizaci, nemůže obec Libštát investiční akci v rozsahu 50 – 60 mil. Kč v dnešních cenách rozumně
profinancovat a zvládnout. Je možné uvažovat o revizi projektu, případně jeho rozdělení do etap, ale i tato
cesta je za současných podmínek a stavu libštátských financí a dalších jiných priorit (především nový zdroj
vody - vrt Na Hliňáku, opravy mostů, komunikací) velmi málo pravděpodobná.
K tomu místopředseda svazku Milan Havlík poznamenal, že v Košťálově se přípravě stavby vedení
obce, jmenovitě tehdejší místostarosta a poté starosta PaedDr. Miloslav Janata, věnovalo nejméně dvě
volební období. Je tedy vhodné, i když budování libštátské části nepřichází v nebližší době do úvahy,
přinejmenším prodlužovat již pravomocně vydané stavební povolení, zvažovat i jiné varianty
komplikovaného trasování u zdravotního střediska, celkově „optimalizovat“ projekt a např. rozdělit do etap.
Hlavně nenechat celý projekt usnout, pak při vyhlášení nějakých výhodnějších podmínek dotace může už být
pozdě. Závěrem M. Havlík uvedl, že kapacita košťálovské páteřní sítě, čerpací stanice a čistírny odpadních
vod, je už od samého začátku a s vědomím celého svazku, tedy i obce Libštát, počítána pro obě obce. A
nepřipojení Libštátu v dohledné době může mít za následek vyšší provozní náklady v přepočtu na menší
počet připojených domů, osob.
Na dotaz předsedkyně svazku sdělil starosta Pavel Janata, že obec Libštát si nyní vytváří rezervu na
stavbu kanalizace.
Přeji občanům i celému Libštátu vše dobré!
Pavel Janata, starosta
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Začal nový školní rok
1. září byl zahájen nový školní rok, tentokrát ve vestibulu Masarykovy
základní školy. Důvodem byl nově zrekonstruovaný vstupní prostor, jehož
dominantu tvoří dřevořezba pana Vladimíra Janaty z Kundratic. Pečlivá
řezbářská práce zachycuje portrét T. G. Masaryka a původní podobu budovy
školy. Vše je doplněno otevřenou knihou a citátem T. G. M. – „Být moudrý, o
to běží.“
Po úvodních slovech paní ředitelky
Jany Markové, připomněl pan učitel Antonín
Šváb osobnost našeho prvního prezidenta, jeho údajnou návštěvu v Libštátě i
rozhodnutí zastupitelstva z roku 1930, aby rozestavěná škola nesla Masarykovo
jméno. Krátce pozdravil všechny i starosta obce pan Pavel Janata. Pak nastal
velký okamžik pro prvňáčky, které do třídy odvedli jejich spolužáci z 9. třídy. Ti
se stali jejich patrony, budou je doprovázet na různých sportovních i zábavných
akcích a věříme, že na konci roku je budou pasovat i na čtenáře.
Na začátku září se uskutečnil harmonizační pobyt žáků 6. třídy
v Kořenově, který má přispět k zavázání vztahů mezi nově příchozími žáky
z Košťálova, dětmi z Libštátu i jejich třídní učitelkou Šárkou Svatou. A tak se sportovalo, chodilo na výlety,
opékaly se vuřty.
Ke zkvalitnění výuky přispěje i zapojení školy do projektu EU – Učíme se komunikovat, v rámci kterého
zavítala Mgr. Marta Cardová do Mnichova, kde se setkala s učiteli německého jazyka z jiných evropských států, a
poznala město a okolí zblízka. Paní Markéta Kulichová, učitelka matematiky, absolvovala krátkou stáž na
německé škole v Ortrandu, kde byli i žáci naší školy na výměnném pobytu. Týden se učili v tamní škole,
poznávali život německých rodin, kde byli ubytováni, i krásy
okolí. Nezahálelo se ani o prázdninách, kdy ředitelka školy a
její zástupkyně Mgr. Kateřina Krejčová navštívily školu
v Helsinkách. Seznámily se se školským systémem ve Finsku,
byly překvapeny, jak je práce učitelů ve Finsku velmi ceněná.
K samozřejmostem patří dobré materiální vybavení škol a také
práce psychologů, asistentů, ošetřovatelky i profesního
poradce přímo ve škole.
A tak zbývá popřát všem žákům i učitelům, aby v naší
škole vyrůstali rozumní, přemýšliví, zodpovědní a slušní lidé,
kteří se budou umět v budoucnu moudře rozhodovat.
Jana Maťátková

Výměnný pobyt v Ortrandu
Výměnný pobyt žáků v Ortrandu proběhl v týdnu od 21. 9. do 25. 9.
2015. Po příjezdu do školy nás čekalo vřelé přivítání. Zpočátku jsme měli obavy,
ale pak jsme se seznámili a vše bylo dobré.
Začali jsme prohlídkou města a radnice, odkud jsme pak pokračovali na
geocaching. Ve městě jsme našli celkem tři kešky. Poté jsme se společně
občerstvili a zahráli si míčové hry, a když se pomalu blížil večer, čekali nás u
školy rodiče, se kterými jsme odjeli do prozatímního domova.
Druhý den jsme po vyučování ve škole vyrazili vlakem do Drážďan, kde
jsme si prohlédli sochu Zlatého rytíře, Semprovu operu, mozaiku Pochod
Kurfiřtů a kostel Frauenkirche včetně věže. Po náročné cestě na věž jsme se
najedli v Mc Donaldu a odjeli vlakem zpátky do rodin. Ve středu jsme se vydali
na turistiku do Rathen, kde jsme se přes Švédské díry dostali na most Bastei,
odkud jsme se vraceli na vlak do Ortrandu. Následující den jsme odjeli dvěma
autobusy do Lübenau, kde jsme nasedli do kánoí, se kterými jsme pluli tři
hodiny. Pak jsme odjeli k těžebnímu zařízení Forderbrücke F 60, kde jsme se
dozvěděli několik informací a vystoupali na jeho vrchol. Den jsme zakončili
společným grilováním ve škole s rodiči.
V pátek jsme společně vypracovali projekty, najedli se ve škole, rozloučili se a odjeli domů do Libštátu.
Myslím si, že první část projektu se velmi povedla a přinesla spoustu nových zážitků a zkušeností se životem v
jiné zemi, a všichni už se těšíme na druhou část.
Jan Sýkora, 9. Třída
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Celostátní přebor ve střelbě ze vzduchovky na
střelnici pod Zebínem
V neděli 2. srpna se uskutečnil na střelnici Okresního
mysliveckého spolku Jičín pod Zebínem závod mládeže ve střelbě
ze vzduchovky na lovecké redukované terče. Celostátního přeboru
Českomoravské myslivecké jednoty se zúčastnilo rekordních
40 mladých závodníků a závodnic z celé České republiky,
z Libštátu 9 dětí a z nich 2 dívky. Doprovod dětem dělali rodiče
všech zúčastněných. S dobrou náladou, výbornou svačinou a
povzbuzováním připravili dětem krásné sportovní dopoledne. Na
střelnici panovaly ideální podmínky – teplo, zataženo, bezvětří a
hlavně naši střelci měli v zádech hodně fanoušků. Závody trvaly od 9.00 do 15.00 hodin. První 3 závodníci
v každé kategorii dostali hodnotné ceny.
Titul přeborníka ČMMJ ve společné kategorii žáků a žákyň pro rok 2015 získala Klára Ticháčková
z Nové Paky absolutním nástřelem 400 bodů a odvezla si hlavní cenu – vzduchovku Slavia
634. Druhé místo obsadila Karolína Pechánková ze ZŠ Libštát – 399 bodů a třetí skončila Natálie
Hansková ze ZŠ Libštát – 394 bodů a čtvrtá Markéta Tomášová – 381 bodů.
V kategorii žáků zvítězil Adam Hansko ze ZŠ Libštát s nástřelem 391 bodů. Druhé místo obsadil
Miroslav Šír z Nové Paky s nástřelem 391 bodů a třetí skončil Erik Hejral z Poniklé
s nástřelem 391 bodů, čtvrtý Jan Tomáš – 389 bodů, pátý Daniel Jína – 379 bodů, šestý
Ondřej Kvarda – 379 bodů. Při rovnosti bodů rozhodoval lepší nástřel na kňoura a potom i na
kamzíka.
Titul přeborníka ČMMJ ve společné kategorii dorostenců a dorostenek pro rok
2015 získal Vojtěch Tomáš ze ZŠ Libštát nástřelem 398 bodů, a tím získal hlavní cenu –
vzduchovku Slavia 634, na osmém místě skončil Lukáš Kvarda.
V kategorii dorostenek zvítězila Martina Ticháčková z Nové Paky nástřelem
395 bodů. Druhé místo vybojovala Anna Minarčíková ze ZŠ Libštát nástřelem 389 bodů
a třetí Simona Hejduková z Chodovic nástřelem 382 bodů.
Titul přeborníka ČMMJ ve společné kategorii juniorů a juniorek pro rok 2015 si
vybojoval nástřelem 395 bodů Marek Hejduk z Chodovic, druhé místo obsadil Jan Vedral ČLA Trutnov
nástřelem 373 bodů a třetí skončil Martin Jína ze ZŠ Libštát s nástřelem 368 bodů.
Všem zúčastněným gratulujeme.
Jindřich Horáček

Společenská rubrika
V měsíci říjnu slaví své životní jubileum:
pan Miroslav Kajzr , paní Jarmila Fejfarová, pan Josef Fejfar a pan Jiří Belda
Jubilantům blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní pohody a
spokojenosti do dalších let.

Kroužek orientálních tanců Košťálov
zve na kurz tance rytmu orientu pro děti i dospělé
do Fit clubu Pohoda v Libštátě

každou středu od 18:30 hodin.
Těší se na Vás Zlata a Lea
Telefon 604 638 753, 721 470 923, 728 739 286

Orientální břišní tanec
-břišní tanec je vhodný pro každou ženu, dívku bez
rozdílu věku i hmotnosti
-odstraňuje bolesti zad, zlepšuje pohyblivost kloubů
-břišní tanec rozproudí všechny svaly a je to
zábava!!!

Redakce žádá dopisovatele o průběžné a včasné dodávání příspěvků!
Uzávěrka příštího čísla bude v pátek 30. 10. 2015.
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