Libštátský zpravodaj
č. 1 – leden 2015
Úvodní slovo starosty
Přestože čas již ukrojil menší díl z nového roku, chci každého z Vás ještě
jednou pozdravit a popřát všechno nejlepší v roce 2015, především pak dobré
zdraví.
Šéfredaktorka Libštátského zpravodaje paní Irena Janatová rezignovala na
svoji funkci k 31. 12. 2014. Chtěl bych jí touto cestou poděkovat za veškerou
práci, kterou pro Libštátský zpravodaj za dobu svého působení vykonala.
Zároveň Vás, naše občany, vyzývám ke spolupráci při zajištění pozice člena redakční rady,
případně šéfredaktora. Kdo by měl zájem vykonávat tyto funkce, nebo byste měli jiné návrhy
vhodného řešení, tak nás prosím kontaktujte na úřadě městyse Libštát.
Budeme letos bruslit? Záleží na počasí.
Jsem velice rád, že jsme se spolu s hlavními aktéry myšlenky panem Ing. Zdeňkem Lhotou a
Pavlem Janatou st. a dalšími dobrovolníky, ve spolupráci s místními hasiči a městysem Libštát,
pokusili po cca 45 letech (odhad pamětníků) vytvořit ledovou plochu na místním tenisovém kurtu za
KD v Libštátě, která by sloužila nám všem, ale hlavně našim dětem.
Do jaké míry se nám to podaří, ovlivňuje hlavně počasí. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří
se podíleli nebo ještě podílejí na přípravě této ledové plochy. Až čas ukáže, do jaké míry jsme v tomto
úsilí byli úspěšní. V každém případě jsme alespoň načerpali nějaké zkušenosti s přípravou ledové
plochy do dalších let.
Nově zvolené zastupitelstvo městyse Libštát pro volební období 2014-2018 již má za sebou dvě
veřejná zasedání, které se konala 17. prosince 2014 a 7. ledna 2015. Zápisy z jednání se uveřejňují na
webových stránkách městyse Libštát.
Rada městyse Libštát jednala 18. listopadu, 1. prosince 2014 a 5. ledna 2015. Zápisy z těchto
jednání jsou neveřejné.
Rekonstrukce objektu úřadu městyse Libštát, respektive venkovní zateplení a finální fasáda, má
kvůli zimnímu počasí pauzu. Nyní se intenzivně řeší a věřím tomu, že se nám to podaří co nejdříve,
přemístit Českou poštu na své původní místo.
Připomínáme občanům, že v katastru obce Libštát v roce 2014 proběhla digitalizace pozemků.
Změny ve výměře svých pozemků by občané měli oznámit do 31. 1. 2015 Finančnímu úřadu
Libereckého kraje, územnímu pracovišti v Semilech. Ostatních se změny v daňovém přiznání
netýkají.
Nabízíme občanům k nastěhování volné byty v DPS. V případě zájmu, je možné domluvit jejich
prohlídku v kanceláři úřadu městyse.
Pavel Janata, starosta
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Stručný obsah z jednání zastupitelstva městyse Libštát (pro ty, co třeba nemají přístup
k internetu) ze 17. 12. 2014
členy kontrolního výboru byli zvoleni pan Stanislav Mach a pan Ing. Jiří Maťátko –
předsedkyně Irena Janatová
členy finančního výboru byli zvoleni pan Ing. Jiří Hradecký a paní Eva Palounková –
předseda Bc. Pavel Šimůnek (Ing. Jiří Hradecký byl členem finančního výboru v minulém
volebním období, paní Eva Palounková v minulosti také pracovala ve finančním výboru
zastupitelstva)
ZML jmenovalo oddávajícím pana Karla Jiříčka, 2. místostarostu. Právo oddávat pro
starostu a 1. místostarostu, jako statutárního zástupce starosty, stanoví zákon o rodině.
bylo uloženo starostovi obce panu Pavlu Janatovi podepsat smlouvu o dopravní
obslužnosti. Příspěvek pro rok 2015 zůstává zachován ve stejné výši jako v roce 2014, tj.
90 Kč/obyvatele městyse. Konkrétní částka pro rok 2015 je ve výši 86 760 Kč a platí se ve
čtvrtletních splátkách.
byly schváleny rozpočtové změny
bylo přijato rozpočtové provizorium pro rok 2015
byla schválena změna jednacího řádu zastupitelstva
Vybudování sběrného dvora a pořízení svozové techniky smlouvu
- starosta městyse sdělil, že je třeba se rozhodnout, jestli v projektu budeme pokračovat
uzavřením smluv s vítěznými firmami z výběrových řízení, nebo ne
- na základě zjištěných informací o obsahu žádostí a závazných parametrech dotací
starosta městyse pokračování nedoporučil
- někteří členové zastupitelstva vyjádřili své protichůdné názory na projekt. Byla také
zpochybněna schopnost splnit podmínky dotace podle obsahu podaných žádostí.
Většina se nakonec shodla na tom, že k okamžitému rozhodnutí nemá dostatek
informací. Proto ZML odkládá přijetí usnesení k tomuto bodu na další jednání ZML,
které svolá starosta co nejdříve po získání dodatečných informací o závazných
parametrech dotace od poskytovatele.
Zápis jednání zastupitelstva z 7. 1. 2015 není zatím k dispozici.
Stanislava Hodboďová

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIBŠTÁT
se koná

12. ÚNORA 2015
od 9.00 do 15.00 hodin
V PRVNÍM PATŘE BUDOVY ŠKOLY
PŘINESTE S SEBOU:

RODNÝ LIST DÍTĚTE,
OBČANSKÝ PRŮKAZ RODIČE,
ŽÁDOST K ZÁPISU, ZÁPISNÍ LÍSTEK,
DOTAZNÍK ŠKOLNÍ ZRALOSTI
Srdečně zve Mgr. Jana Marková, ředitelka školy

Novoroční běh v župánkách
Rok se sešel s rokem a libštátští
Šílenci opět vyběhli na Nový rok v pravé
poledne na tentokrát překážkový běh
okolo libštátského náměstí. S ohledem na
počasí jsme tradiční pyžámka doplnili
župánky.
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Po úvodním zápisu účastníků na prezenční listinu
nedominantní rukou dostali všichni dospělí běžci kelímek
horkého svařáku, coby nezbytný doplněk výbavy. S tímto
pak absolvovali trasu se třemi překážkami: podlez pod
nízko upevněným lanem dostal některé účastníky téměř na
kolena. Po tomto sportovním výkonu následovala zastávka
u „rumového stánku“, kde byl závodníkům doplněn obsah
kelímků. Otrlejší jedinci pokračovali s již vyprázdněnými
nádobkami k další překážce – přeskoku přes žok sena.
V cílové rovince všichni ještě absolvovali slalom mezi PET
lahvemi.
Sedmnáct aktivních běžců podpořil svým skandováním lehce vyšší počet fanoušků. Všichni
jsme si v cíli zazpívali při kytaře, dopili svařáček, ochutnali jednohubky a už poklidně vykročili do
nového roku s vědomím, že s úsměvem a dobrou náladou jde všechno lépe.
Děkujeme za podporu a těšíme se na Vás i v roce 2015.
Vaši Šílenci

Okénko do DS Holding
V pondělí 15. prosince 2014 jsme nechali žáky osmých a devátých
tříd nahlédnout do provozu společností DS Holding. Akci jsme uspořádali ve
spolupráci se Střední školou technickou a řemeslnou Nový Bydžov. Tato škola nabízí žákům obory se
širokým uplatněním na trhu práce. Pro nás jsou zvláště zajímavé „ty naše“ - doprava, opravárenství,
zemědělská prvovýroba.

Cílem tohoto dne bylo zpochybnit veřejností často zastávaný názor na výše uvedená odvětví a
více je zatraktivnit. Například takové zemědělství, mnohými podceňovaný a zatracovaný obor. Ale
proč? My zaměstnáváme chytré a schopné lidi, máme moderní novou techniku, sledujeme trendy
v rostlinné výrobě, neustále zlepšujeme podmínky pro ustájený skot atd. atd. Tohle všechno a ještě
mnohem víc jsme chtěli dnes předvést. Komu jinému ukázat obraz současného zemědělství než naší
budoucnosti, dětem.
Pozvání na tento „den otevřených dveří“ přijaly Masarykova základní škola Libštát a Základní
škola F. L. Riegra ze Semil a účastnilo se ho zhruba třicet žáků. Den jsme zahájili stručnou prezentací
firem DS Holding a Střední školy technické a řemeslné Nový Bydžov. Vzápětí následoval výjezd do
provozů. Žáci navštívili dispečink DS Logistic, kde se dispečeři rozpovídali o náplni jejich práce.
Další zastávkou byla bioplynová stanice v Bělé, kde jim byl stručně
přiblížen princip fungování tohoto ekologického zařízení. Následně si
prohlédli dvě odchovny mladého dobytka (v Bělé a na Kamínce) a
hlavně, na co se těšila asi většina, byla technika. K vidění byly jak
zemědělské stroje (traktory, kombajn, řezačka), tak tahače Volvo a
Scania a v neposlední řadě i stroje našich kluků z DS Logistic (Bobcat
s hlavicí Nisula, kráčející bagr Kaiser).
Doufáme, že to bylo pro všechny zúčastněné strany zajímavé a
poučné nevšedně strávené dopoledne.
Jechová Aneta, DS Logistic s.r.o.
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Společenská rubrika
V měsíci lednu slaví své životní jubileum:
paní Anna Pospíšilová,
pan Bohuslav Matura
a pan Jaroslav Tomáš
Jubilantům blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí,
životní pohody a spokojenosti do dalších let

Inzerát
Stavební bytové družstvo Semily nabízí byt 2+kk v Lomnici nad Popelkou, Rváčovská 1308.
Velikost pokojů je 23,69 m2 + kuchyňský kout, druhý pokoj 23,84 m2, WC, chodba, sprchový kout o
výměře 15,61 m2. Možnost nastěhování ihned.
V případě zájmu volejte na telefonní číslo 481 621 538, paní Majlingová.

TJ Jiskra Libštát si Vás dovoluje pozvat na
,
který se koná

v sobotu 17. 1. 2015 od 20.00 hodin
v Kulturním domě v Libštátě.
mažoretky, občerstvení, tombola

V neděli 18. 1. 2015 od 14.00 hodin dětský karneval
K tanci i poslechu hraje Konverze Band.

Dále se těšte na :
- 45. setkání jachtařů v Libštátě

7. února 2015 od 20:00 Námořnický bál
- Hasičský ples
14. února 2015 od 20:00 hodin
K tanci a poslechu hraje SONET
RNDr. Jiřího Jíny

- „SJEZD ZE ZAJEČÁKU“
NA ČEMKOLIV

21. února 2015 ve 13:00 hodin

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 30. 1. 2015.
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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