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Libštátský
zpravodaj
měsíčník městyse Libštát

Městys Libštát zavádí Mobilní rozhlas
Leden na naší škole ve znamení zimních sportů
Masopustní průvod 18. 2. 2017
Celostátní přebor ČMMJ, Libštátská vzduchovka 2017
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Vážení spoluobčané, milí sousedé, čtenáři Libštátského zpravodaje,
V tomto únorovém čísle bych Vám rád představil novou službu týkající se informování občanů a okrajově se
zmínil o odpadech.
1_mobilní rozhlas
Neustále jsme řešili a hledali způsob jak zlepšit informovanost o dění v našem městysi. Tradiční prostředky, jako
jsou informace v Libštátském zpravodaji nebo hlášení místního rozhlasu, mají své výrazné slabiny a internet
mnozí, zejména z řad seniorů, nepoužívají. Proto jsme se rozhodli využít komunikační kanál, který je
bezprostřední a snadno dosažitelný, protože ho máme snad všichni neustále u sebe - mobilní telefon.
Nabízíme Vám možnost registrace ve službě Mobilní rozhlas. Jedná se o komunikační bránu, pomocí které
můžete dostávat informace o krizových situacích, jako jsou odstávky energií či vody, informace o dění v
městysi, informace o dopravních uzavírkách, pozvánky na kulturní a společenské akce, informace o ztracených
psech, apod. V systému lze provozovat i referenda a ankety.
Informace obdržíte formou SMS nebo hlasové zprávy zaslané na váš telefon, doplňkově i formou mailu.
Výhodou tohoto systému je jednoznačně to, že na rozdíl od klasického rozhlasu se informace dostane ke všem,
kdo se do systému přihlásí, tedy i k těm, kteří zrovna nejsou v Libštátě a navíc je uložena v telefonu, takže se k
ní lze kdykoli vrátit a přečíst si ji znovu.

Na internetové adrese libstat.mobilnirozhlas.cz, je registrační formulář, kde se lze jednoduše do systému
přihlásit a navolit si kategorie zasílaných zpráv. Druhou variantou je vyplnit registrační leták, který je k dispozici
v příloze tohoto zpravodaje, nebo pro Vás bude připraven na úřadě městyse, v pobočce České pošty,
v prodejně u Františka, COOPu a Olala cukrárně. Nyní bude tedy určitou dobu probíhat sběr kontaktů a
předpokládáme, že co nejdříve (po zaregistrování většiny domácností) začne Mobilní rozhlas fungovat.
Služba Mobilní rozhlas je poskytována občanům zdarma a věříme, že zlepší informovanost občanů o dění
v našem městysi.
Za tuto službu mobilního rozhlasu městys zaplatí za každou odeslanou SMS, proto prosíme o registraci 1
kontaktní osoby (trvale hlášené v městysi, či majitele nemovitosti) za číslo popisné nebo domácnost.
2_komunální odpady, papír, plast, sklo
S ohledem na nový systémem týkající se svozu komunálního odpadu, plastu a papíru, jsme řešili i některé
dotazy z řad našich občanů, ty bych rád zveřejnil, abyste měli přehleda) Jakým způsobem je firmou Severočeské komunální služby s.r.o., evidován a odečítán komunální odpad
od podnikatelů, když ho svážejí ve vývozní den stejným autem?
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Odpověď firmy SKS s.r.o.: Podle počtu a velikosti nádob živnostníků je komunální odpad odečítán
z fakturace, je to nastaveno programově.
b) Bílé a barevné sklo je zbytečné rozlišovat, protože je to stejně svezené jedním autem.
Odpověď firmy SKS s.r.o.: Sklo barevné a čiré je sváženo jedním vozem běžně. Máme speciální
kontejnery s mechanickou přepážkou uprostřed, to nám umožní svoz jednou trasou.
Dále jsem s firmou SKS s.r.o. řešil zapomenuté vyvezení papíru z jedné ulice a navrácení odpadních
nádob na svá místa. I to jsme již vyřešili.
Na druhou stranu bych Vás ale také chtěl jménem firmy SKS s.r.o. požádat o to, abyste nezapomínali
připravit odpadní nádobu na komunální a tříděný odpad. Někteří jste měli odpadní nádoby zapadlé
sněhem nebo zabořené za mantinelem a neměli jste žádnou snahu o zpřístupnění odpadních nádob.
Bylo jen na dobré vůli svozové firmy, že nám tyto odpadní nádoby vyvezla. Tak věřím, že už se to příště
nebude opakovat.
Mnoho z Vás se také ptá, jaká jsou první čísla týkající se množství vyvezeného komunálního a tříděného
odpadu. Velice rád je zveřejním v příštích číslech LZ, protože dnes zveřejňuji celková čísla, která se týkají
komunálních a tříděných odpadů za roky 2015 a 2016.
rok 2015
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Skleněné obaly
Směsný komunální odpad

8,50 tun
3,81 tun
9,49 tun
164,04 tun

rok 2016
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Skleněné obaly
Směsný komunální odpad

8,36 tun
4,23 tun
11,30 tun
173,18 tun !!!!!! | toto číslo potřebujeme tříděním co nejvíce snížit

Je třeba zmínit i to, že Mateřská škola a Masarykova základní škola v Libštátě také třídí plast a papír
samostatně. Údaje o jejich množství nám z předcházejících let nebyly známy, ale v tomto roce už budou
započítány.
Na závěr bych Vás chtěl ještě informovat o tom, že jsme se odvolali ke Krajskému úřadu Libereckého kraje proti
vydanému rozhodnutí MěÚ Semily, odboru dopravy, ze dne 27. 1. 2017, ve věci neprokázání existence veřejně
přístupné účelové komunikaci na pozemku parc. č. 2296/2, katastrální území Libštát.
S hlubokou úctou | Pavel Janata | starosta

Trochu statistiky a čísel

V Libštátě bylo k 1. lednu 2017 hlášeno k trvalému bydlišti 926 občanů,
v předešlém roce 932 občanů, s cizinci, kteří nemají české občanství, je to
dohromady 945 občanů (v předešlém roce 951občanů).
Kolik občanů v Libštátě žije bez trvalého bydliště a kolik občanů
s trvalým bydlištěm žije mimo Libštát, se nedozvíme ani nedopátráme. V roce
2016 se narodilo 8 dětí, zemřelo 7 občanů, přistěhovalo se 27 občanů a
odstěhovalo 34 občanů.
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Leden na naší škole ve znamení zimních sportů

Leden se na naší škole nesl ve znamení zimních sportů, kterým krásná letošní zima opravdu přeje.
Pěkné počasí, žádný velký mráz a dobře upravená sjezdovka. To by byla škoda nevyužít, a proto se 11.
ledna dopoledne vydal druhý stupeň a 25. ledna 1. stupeň na lyže a snowboard do nedalekých Kundratic. Žáci
si tak mohli vyzkoušet, jak jim to jede a užít si zimní nadílky. Mockrát děkujeme panu J. Chuchlíkovi za zajištění
dopravy a všem v Kundraticích na vleku za zázemí!
„Hurá, jde se bruslit!“ ozývá se každý pátek ve třetí třídě, která si chodí zabruslit na úžasné ledové
kluziště kousek od školy. Na své zahradě ho vytvořil pan P. Janata a také jemu patří náš velký dík.

A zimních sportů si budou naši žáci užívat i nadále – 7. třída se totiž již netrpělivě připravuje na lyžařský
výcvik, který proběhne na chatě Zvonice v Kořenově v týdnu od 6. – 10. 2. pod vedením paní učitelky
Mejsnarové a pana učitele Hlavy. Na konci února pak také na pár dní přivítáme skupinu žáků z naší německé
partnerské školy v Ortrandu, kteří u nás budou mít jedinečnou příležitost k lyžování.
V průběhu ledna se také uskutečnila školní kola olympiád v cizích jazycích. V pátek 13. ledna proběhlo
školní kolo olympiády v německém jazyce. V kategorii pro 8. a 9. třídu se na prvním místě umístila Michaela
Horáková (9. tř.) a na druhém až čtvrtém místě se se shodným počtem bodů umístili Tobiáš Jaško, Jaroslav
Polák a Anna Šádková (všichni 9.tř). V kategorii pro 7. třídy zvítězil Matěj Bošek, který jel společně s Michaelou
reprezentovat naši školu 25. ledna v okresním kole v Semilech. Oběma se dařilo skvěle i tam. Matěj skončil ve
své kategorii druhý a Míša obsadila dokonce post nejvyšší. Oběma moc gratulujeme a Míše přejeme hodně
štěstí v krajském kole, kam postoupila, a které se bude konat 28. února v Liberci.
Školní kolo olympiády v anglickém jazyce se uskutečnilo 26. ledna. Zúčastnilo se ho 25 žáků ve dvou
kategoriích. Aktuální výsledky a jména žáků, kteří nás budou reprezentovat v okresním kole v Semilech, najdete
na stránkách školy www.mzslibstat.cz.
Za MZŠ Libštát Nina Rulfová

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Semily
Myslivecký spolek Kavkázsko Libštát, z.s.
Pořádají dne 25. 2. 2017 od 8:30 hod do 17:00 hod.
CELOSTÁTNÍ PŘEBOR ČMMJ Libštátská vzduchovka 2017
Místo konání: sportovní hala Masarykovy základní školy Libštát, Libštát 17, GPS 50.5601178N, 15.4170564E
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Nabídka letního tábora 2017 – LETNÍ VÝCVIKOVÝ TÁBOR NA ORLÍKU – RADAVĚ

POŘÁDÁ: JACHTING LIBŠTÁT
Tábor je pořádán v TERMÍNU: 29. července – 5. srpna 2017 a je zaměřen na jachetní výcvik pod vedením
zkušených jachtařů. Ubytování je zajištěno v ubytovacím zařízení Yacht Club Písek ve 4 lůžkových pokojích,
spol. WC a sprchy. Stravování je zajištěno 5x denně, pitný režim celodenně.
Tábor je vhodný pro děti od 8 do 17 let, začátečníky i pokročilé. Výcvik bude probíhat na klubových
plachetnicích Optimist a Evropa. Cena za týdenní pobyt vč. dopravy a stravování je 3.000 Kč.
Zájemci, prosím, kontaktujte mne na email:
ladkasousedka@seznam.cz, tel. 602 183 949.
Přihlášku a instrukce Vám budou zaslány elektronicky, případné
doplňující informace Vám ráda poskytnu na výše uvedených
kontaktech.
Termín odevzdání přihlášky: do 30. 4. 2017
Laďka Doležalová, vedoucí tábora Jachting Libštát

Sbor dobrovolných hasičů v Libštátě Vás srdečně zve na
,

který se koná v sobotu 18. 2. 2017 od 20.00 hodin
v Kulturním domě v Libštátě.
K tanci a poslechu hraje SONET RNDr. Jiřího Jíny
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Fotbal Libštát

TJ Jiskra Libštát pořádá nábor mladých fotbalistů a fotbalistek od věkové
hranice 4 let. Nenechávejte své děti jen u počítačů a umožněte jim zdravý pohyb.
Přijďte na trénink, který se koná každý čtvrtek od 18 hodin v tělocvičně školy
(boční vchod).

Společenská rubrika
V měsíci únoru slaví své životní jubileum:
paní Ničová Vladimíra, pan Opočenský Luděk, paní Křížová Marta
pan Jedlička Kamil a paní Rosenbergová Jiřina
Jubilantům blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní pohody a
spokojenosti do dalších let.

Milé sousedky a sousedé, pojďme společně přivítat jaro na tradiční sousedské sešlosti zvané

Jarní trh v Libštátě „V Lipkách“
Tentokrát se na Vás budeme těšit

v sobotu 25. 3. 2017 od 8:30 do 12hodin

na sále KD v Libštátě a na veřejném prostranství na náměstí.
Nabídněte, co vám přebývá, nakupte, co vám chybí! Vyberete si u nás jarní a velikonoční dekorace, hrnkované
květiny a bylinky. Sirupy, marmelády, brambory a jablka ze sklepa. Tašky na nákupy, polštářky, chňapky a
podložky do kuchyně, čaje a spoustu dalšího. Svůj stánek tu budou mít i šikovné malé sousedky
a děti z místní ZŠ.
Kromě tradičního pestrého občerstvení, lahůdek, cukrovinek, uzených ryb,
ochutnáte a nakoupíte do vlastních nádob i výtečnou mysliveckou kuchyni. K tomu
všemu nám zahraje hudební skupina Tepsklepa.
Více informací najdete na http://trhy-libstat.webnode.cz/.
Na Vaši návštěvu se těší Libštátské sousedky ve spolupráci s ÚM Libštát
Red ak ce žá dá dop is ov ate l e o p rů běžn é a v časn é d o dáv ání pří sp ěv ků!
Příspěvky odevzdávejte na ÚM Libštát nebo zasílejte na email: info@libstat.eu nebo sprava@libstat.eu
Uzávěrka příštího čísla bude v úterý 28. 2. 2017.
LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ – zpravodaj Městyse Libštát. Vychází měsíčně, nákladem 400 výtisků – zdarma.
Vydává: Městys LIBŠTÁT, Libštát 198, 512 03 Libštát, IČO 00275891, internetové stránky www.libstat.e-obec.cz, e-mail adresa:
info@libstat.eu, registrace – ev.č. MK ČR E 14458.
Kontakty:
úřad – 481 689 300, mob. 775 588 370; starosta – 481 311 210, mob.724 180 470; matrika – 481 689 547, mob. 774 829 397
vedoucí dílny Karel Jiříček – 775 588 372; vedoucí DPS Hana Paldusová – 775 588 371
záchranná služba: 155
hasiči: 150
policie: 158
SOS: 112
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