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Informace z radnice 
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ SOUSEDÉ, ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE, 

Dovolte mi, abych Vás opět po měsíci informoval o aktuálním dění v našem městysu Libštát. 
  

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY 
 

Zjišťování průběhu hranic pozem-
ků se v Libštátě uskuteční ve dnech 
29.10. - 8.11. Zahájeno bude v 8,00 
hodin. Členové komise i vlastnící 
dotčených pozemků, kterých se to 
týká, budou informování Státním 
pozemkovým úřadem.  

KANALIZACE V LIBŠTÁTĚ 
Realizuje se stoka L od rohu 

náměstí k rd čp. 292 a stoka L1 od rd 
čp 82 po rd čp 187. Jakmile budeme 
vědět detailnější informace týkající se 
samotné stavby kanalizace, které by 
se Vás vlastníků nemovitosti (v blíz-
kosti kterých bude zrovna stavba 
probíhat) týkaly, tak o nich budete 
včas informování realizační firmou, 
popřípadě námi. 

KOUPALIŠTĚ 2019 | PLÁNOVANÁ 

REKONSTRUKCE 
 

Zastupitelům byl v rámci projed-
návaného bodu týkajícího se koupa-
liště předložen rozpočet stavby (ce-
nová nabídka) na realizaci opravy 
betonové konstrukce koupaliště a 
zpevněných ploch, která byla vypra-
cována na podkladě studie provedi-
telnosti. Dále byla přiložena cenová 
nabídka na mechanické utěsnění dila-
tačních spár.  

S ohledem na probíhající stavby 
(kanalizace, vrt v hliňáku, demolice 
čp. 31) a jiné nepředvídatelné zále-
žitosti (Kovozávody) byla plánována 
rekonstrukce prozatím odložena. 

RESTAURACE KD LIBŠTÁT 

Mnozí z Vás si jistě všimli, že v 
„naší, Vaší“ restauraci v KD máme 
přesně po roce novou obsluhu, paní 
Andreu Košťálovou z Libštátu. Přál 
bych si a věřím, že s paní Andreou 
bude vše fungovat tak, jak má, 
k „naší,Vaší“ plné spokojenosti. 

VÁNOČNÍ STROMEK 2019 NA NÁMĚSTÍ 
dovolujeme si Vás poptat, zdali se mezi Vámi najde někdo, kdo by chtěl 

darovat vzrostlý strom, který bychom mohli použít jako vánoční na libštátské 
náměstí. Kdyby ano, tak se nám prosím ozvěte. Budeme velice rádi. 

LIBŠTÁTSKÝ TURNAJ V TŘÍKOULOVÉM KARAMBOLU 2019/2020 

Přátelé, městys Libštát se rozhodnul uspořádat v naší restauraci turnaj ve 
třech koulích. 

Přihlášky přijímá starosta do středy 30. října 2019 (tel. 724 180 470, mail 
starosta@libstat.eu). Do turnaje se mohou přihlásit občané, kteří bydlí 
v Libštátě (není nutné trvalé bydliště). 

Startovné činí 200 Kč, důchodci mají poloviční slevu. 
Hrací náčiní je k dispozici v restauraci a jeho použití v turnaji bude 

bezplatné. Prosím o případné užívání soukromých tág pouze se souhlasem 
vlastníka. 

Prvním hracím dnem bude pátek 1. listopadu 2019, vyhlášení výsledků 
proběhne po dohrání všech zápasů, nejpozději však v sobotu týden před poutí, 
tj. 18. dubna 2020. Ceny pro první tři hráče budou zajištěny. 

Předpokládá se, že bude hrát každý s každým dva zápasy do 50 bodů 
s omezeným počtem náběhů. Pořadatel si vyhrazuje právo dodatečně upravit 
systém hry anebo bodový limit, v závislosti na počtu přihlášených. 

Bude se hrát bez tzv. vyrovnávacích náběhů (dohrávky). Každý ze soupeřů 
bude zahajovat jeden ze dvou zápasů, čímž se výhoda zahajovacího strku 
anuluje. 

Body se udělují za každý z obou zápasů. Za vítězství v zápase je 1 bod, za 
remízu ½ bodu a za prohru žádný bod. 

Pořadí se stanoví podle počtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů 
rozhodují body ze vzájemných zápasů. Dále rozhoduje průměrný počet 
karambolů na jeden náběh, budou-li se náběhy počítat, a pak celkový počet 
dosažených karambolů. Pokud se případný spor hráčů nepodaří urovnat 
vzájemnou dohodou, zápas se bude opakovat v termínu a s rozhodčím, jak určí 
pořadatel. 

Něco málo k pravidlům (plné znění pravidel bude k dispozici v restauraci): 
Začáteční strk: Hráč, který zápas zahajuje, hraje bílou koulí. Soupeř hraje 

koulí žlutou. Určení koulí je platné pro celý zápas. 
Začáteční strk je nutno hrát od červené koule, zasažené přímo nebo od 

mantinelu. 
Karambol: Karambol je herní situace, při které se hráčova koule dotkne 

obou zbylých koulí, všechny koule se zastavily a v průběhu akce se nestala 
žádná chyba. Všechny dosažené karamboly mají hodnotu 1 bod. 

Lpící koule: Je-li hráčova koule v dotyku (lpí) s další koulí, musí být všechny 
tři koule rozestaveny do pozice začátečního strku a hráč pokračuje v sérii. 

Vyhozená koule: Koule se považuje za vyhozenou mimo hrací plochu, 
jakmile dopadne mimo gumové ohraničení stolu, nebo se dotkne dřevěné části 
tohoto ohraničení (rámu). Vyhodí-li hráč jednu popřípadě více koulí z kulečníku, 
musí být rozestaveny všechny tři koule do pozice začátečního strku a hry se 
ujímá soupeř.
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Informace z radnice 

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK 

KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
 
 

Proběhne v sobotu 2. listopadu v 
14:05 – 14:20 na náměstí. 

Přijímány budou následující druhy 
odpadů:  

- obaly obsahující zbytky nebez-
pečných látek, vč. olejových filtrů 

- oleje a tuky 
- absorpční činidla (znečištěný 

textilní materiál) 
- barvy, lepidla a pryskyřice 
- rozpouštědla 
- kyseliny a zásady (hydroxid) 
- nepoužitá léčiva (léky) 
- pesticidy (hnojiva) 
- akumulátory, baterie, články a 

zářivky 
Pozor! Vše musí být řádně 

označeno v uzavřených obalech a 
objemu a množství odpovídající 
provozu běžné domácnosti. 

Nebude přijímáno následující: 
- elektro 
- stavební odpad, vč. eternitu, 

azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, 
směsí apod. 

- nebezpečné odpady vznikající 
při podnikatelské činnosti 

INFORMACE Z 6. JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LIBŠTÁT 

ZE DNE 2. ŘÍJNA 2019 
 

O průběhu pátého jednání 
zastupitelstva městyse Libštát v roce 
2019 se můžete detailně dozvědět 
z kompletního zápisu z jednání, který 
je vždy uložen na webových strán-
kách městyse Libštát, levý sloupec, 
zastupitelstvo městyse, zápisy se 
zasedání. 

Projednávalo se schvalování 
smluv z ČEZ Distribucí, a.s., aktuální 
záležitosti a informace ohledně pro-
bíhající stavby kanalizace, včetně 
dotace občanům na přečerpávající 
stanice. Dále se řešila rekonstrukce 
koupaliště, koupě pozemku pč 
174/15 v obci a kú Libštát a čtvrté 
rozpočtové opatření městyse Libštát 
na rok 2019. 

SBĚRNÝ DVŮR V LIBŠTÁTĚ V ROCE 

2019 | KAŽDÝ LICHÝ PÁTEK 14-17 

HODIN | KAŽDÁ SUDÁ SOBOTA 9 -
12 HODIN 

Ukončení sběrného dvora v roce 
2019 je naplánováno na sobotu 30. 
listopadu. V příštím roce budeme 
zvažovat, zdali se vrátíme k dřívěj-
šímu systému, kdy bylo otevřeno jen 
v sobotu jednou za 14 dní. Páteční 
sběrný dvůr nebyl veřejností navště-
vován, tak jak jsme si slibovali a 
předpokládali.  

LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ | 

ROČNÍK 11 - Č. 9 ZÁŘÍ 1994 | 

PŘED 25 LETY | TOP ČLÁNEK (KY) 

STARÉ 25 LET 

Jsou přílohou na webových 
stránkách městyse Libštát a 
facebooku. S ohledem na některé 
velice zajímavé články, které je dobré 
připomenout, jsem se rozhodl 
zveřejnit některé opravdu zajímavé 
top články přímo do aktuálního čísla 
zpravodaje. 

 
V úctě k Vám Pavel Janata | starosta

OZNÁMENÍ PRO OBČANY 
Připomínáme občanům, že 

poplatky za odpady mají splatnost 
podle Obecně závazné vyhlášky 
č. 2/2015 do 30.6. daného kalen-
dářního roku.  

Studenti žádající o slevu mají 
povinnost zaplatit poplatek a 
předložit potvrzení o studiu do 
31.10. 

Poplatek za psy je splatný 
k 30.4. daného roku, nezapo-
meňte také nahlásit případné 
změny /odhlášení psa /,  jinak jsou 
majitelé  vedeni  jako dlužníci. 

Poplatky je možné zaplatit i 
účtem. Výši poplatků a variabilní 
symbol si můžete domluvit tele-
fonicky na č. 481 689 547 nebo 
v kanceláři úřadu. 
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Historie a současnost 
DŮM ČP. 10

Roku 1859 zde měl obchod Jiří Slavík. Stodola byla 
později upravena na hostinec. Roku 1866 koupila obec 
Libštát dům a provozovala zde obecní hostinec. Byla zde 
též hasičská zbrojnice, obecní věznice, chlév a 
noclehárna. 

Roku 1926 byla polovina objektu zbořena pro stavbu 
nového domu. Pronájemci hospody byli Antonín Šota (?), 
František Petrák z Kruhu, Jaroslav Nosek, Josef Jech, ve 
válce Josef Bouček a po té opět Josef Jech. Od roku 1950 
zde byla oděvní tvorba (švadleny a krejčí). Od roku 1955 

opět hostinec – Blažek, Kousalová, Doubek, Šiml, 
Matoušek - do října 1966, kdy byl otevřen kulturní dům 
v čp. 31. Od roku 1968 zde bylo řeznictví Kadlec, Vejnar 
do roku 1990. V letech přibližně 1991 – 1994 zde byl opět 
hostinec. Po té se v přízemí střídají pronájemci obchodu. 
V roce 1960 dům zabrala Jednota LSD Jilemnice, v roce 
1990 byl dům vrácen rodině Blažkové. V roce 2004 dům 
koupil Ing. Jan Šimůnek. V přízemí se střídala prodejna 
textilu a papíru, cukrárna manželů Hakenových, drogerie. 
Od dubna 2017 zde funguje cukrárna „Olala“.

 

Informace od policie ČR 
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 Škola a školka v Libštátě 
ZÁŘÍ NA NAŠÍ ŠKOLE

Začal nový školní rok na naší 
škole. Do 1. třídy nastoupilo 19 
nových žáčků, do šesté třídy přibyly 
zase děti z Košťálova a spolu s 
libštátskými jich je ve třídě 28. Svoje 
“nové” soužití ve společné třídě žáci 
začali třídenním adaptačním poby-
tem ve Strážném nad Vrchlabím, kde 
se vzájemně seznamovali a pozná-
vali nejen mezi sebou, ale i se svými 
učiteli.  Program byl oživen přírodo-
vědnou vycházkou do okolí, při které 
zaměstnanec KRNAPU, Ing. Dan 
Bílek, ukázal mnoho rostlin, živočichů 
a vysvětlil řadu jevů, se kterými se 
můžeme v Krkonoších setkat 
(dřevokazné houby, kůrovec, staré 
ovocné stromy, lom na mramor – 
štolu, atd.). Jeden večer byl zpestřen  
příjezdem paní ředitelky a bývalých 
učitelek ze školy v Košťálově.  
Společně se opékaly buřty, zpívalo 
se a hrálo na kytary u ohně. 

Ještě neuběhl ani první měsíc 
nového školního roku a máme za 
sebou již dvě akce s naší partnerskou 
školou v Ortrandu. Nejdřív přijelo šest 
kolegů - pedagogů.  Prožili s námi 
dva dny, společné školení zaměřené 
na vzdělávání v praxi, náslechy v 
hodinách u českých učitelů, bowling a 
návštěvu frýdlantského zámku. 

 O týden později nás navštívilo 13 
žáků 6. třídy z Ortrandu a užili si spolu 
s našimi “šesťáky” sportovní hry, 
jazykové aktivity, vycházku zpestře-

nou libštatskými pověstmi a výtvar-
nou dílničku. Děti se hodně snažily 
mezi sebou konverzovat, obě akce 
byly kvitovány jak z naší, tak z 
německé strany a byly úspěšným 
pokračováním naší spolupráce. 

Žáci 2. stupně nás reprezentovali 
v atletickém čtyřboji, který proběhl 
24. 9. 2019 v Turnově. Žáci 4. třídy si 
prakticky procvičili znalosti a doved-
nosti z dopravní výchovy na 
dopravním hřišti v Košťálově. V 
posledním zářijovém dni se 5. třída 
vydala se svým třídním učitelem na 
prohlídku hradeckého Planetária, kde 
byl pro ně připraven výukový 
program.  

Snad bude nový školní rok 
pohodový a ke spokojenosti nejen 
učitelů, ale hlavně žáků a jejich 
rodičů.  

Mgr. Šárka Svatá

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Od poslední připomínky nás ještě 

čekal nabitý červen, školní výlet 
s loupeživým rytířem na hradě 
Valdštejn, zakončení školního roku u 
„Zrcadlové kozy“ s opékání buřtíků, a 
slavnostní rozloučení rekordního 
počtu předškoláků v obřadní síní 
Městysu Libštát. 

Přes léto, v době uzavření školky, 
se opět prováděly úpravy vnitřních 
prostor, stavělo se, bouralo, stěho-
valo, děti tak dostaly nová lehátka a 
matrace spolu s úložným členěným 
regálem na lůžkoviny, třídy doplnily 
nové poličky a stolek na pitný režim, 
změna nastala i ve vstupní hale, kde 
byl z důvodu větší bezpečnosti, 
zrušen radiátor a místo něho napojen 
sušák na mokré oblečení, prosklené 
málo využívané vitríny na chodbě 
byly nahrazeny uzavíratelnými skříň-
kami na metodický materiál, 
v neposlední řadě byla vybudována 
kuchyňka pro personál školky, 
vyměněny WC pro dospělé, schody 
do suterénu doplnilo nutné zábradlí, a 
za to, že se vše podařilo včas, bych 

tímto ráda poděkovala p. Ladislavu 
Hodboďovi, p. Pavlu Janatovi st., p. 
Martinovi Kousalovi, p. Zdeňkovi 
Urbánkovi, p. Ing. Františkovi 
Mazánkovi a firmě COMA, i všem 
zaměstnancům technické čety 
Městyse Libštát, za spolehlivost při 
dodržování ujednaných termínů, 
ochotu a výborně odvedenou práci.☺ 

Od září tak naše školka přivítala 
12 nových dětí, starší „berušky“ hrdě 
přešly do třídy „žabiček“, kde se jim 
již několik let obětavě věnují p. 
učitelky Alenka a Martinka, které 
nově doplnila nová školní asistentka 
p. Jiřina Dědková, také u „berušek“ 
mají děti změnu, novou p. učitelku 

Hanku, v kuchyni máme ke stávající 
p. kuchařce novou pomocnici, p. 
Boženku Otmarovou (které tímto chci 
poděkovat za její práci) vystřídala p. 
Darina Lišková. 

Přesto, že léto bylo opět dost 
suché, na naší zahrádce se dařilo, 
děti sklidily krásné dýně - na džus, 
polévku a tvoření, košík brambor a 
průběžně se trhala rajčata, ředkvičky, 
kedlubny, rebarbora, na bylinkové 
zahrádce si děti rády uštipují pažitku, 
mátu, colu, atd. 

Za pár dní nás čeká tvořivé 
odpoledne s rodiči, a tak jsou 
přípravy v plném proudu, o tom jak to 
dopadlo a co u nás bude nového, Vás 
budeme rádi informovat příště, a kdo 
by o dění ve školce chtěl přeci jen 
vědět více a častěji, potom Vás zvu 
k návštěvě našich webových stránek- 
www.ms-libstat.cz, které jsou pravi-
delně doplňované o nové informace a 
fotky.  
 
S přáním hezkých podzimních dní za 
kolektiv MŠ Dana Kousalová
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Proběhlé akce 
LETNÍ JACHTAŘSKÉ OHLÉDNUTÍ

Letošní ročník výcvikového tábora 
TJ Jachting Libštát byl důkazem, že 
tento sport zajímá mladou generaci 
stále víc. Kapacita tábora byla 
maximálně naplněna šestnácti dětmi. 

V době příprav jsme se opět 
setkali s drobnými problémy. 
Výpadek dvou aut nás donutil 
k logistickým změnám. Rozhodli jsme 
se tedy, že spolkovou Evropu 
necháme tento rok odpočívat v naší 
loděnici a místo ní jsme zapřáhli za 
jedno auto vypůjčenou krytou káru, 
naplněnou zásobami jídla a 
batožinou našich táborníků. Taky 
jsme změnili trasu Libštát – Orlík tak, 
abychom se vyhnuli opravovaným 
dálnicím i Praze. A udělali jsme 
dobře! Tentokrát nebyla cesta 
utrpením, ale zážitkem. Trasa vedla 
Posázavím, kde se nám naskytly 
krásné vyhlídky nejen na řeku 
Sázavu, ale i na hrad Český 
Šternberk.  

Ale zpět k táboru. Tradiční termín 
přelomu července a srpna sliboval 
parné počasí, ale tento rok jsme se 
po několika letech dočkali i velmi 

příznivých větrných podmínek. Děti, 
které už měly jachtařské zkušenosti 
z minulých táborů, si své dovednosti 
prakticky ověřily v poměrně silném 
větru. Zjistily, že manévrování s lodí 
za takových podmínek není úplně 
jednoduché a za chyby se platí. 
Drobná kolize dvou našich plachetnic 
vyústila v převrácení dvoumístného 
Cadeta. Situace, kdy se jeho 
posádka vytrvale snažila zachránit 

loď, byla pro všechny poučením a asi 
největším zážitkem z celého táboro-
vého týdne. Do „akce“ se zapojili i 
instruktoři a u břehu i ostatní 
táborníci. Vše dopadlo dobře a 
musím konstatovat, že jsme si opět 
všichni potvrdili to, že vzájemná 
pomoc (nejen na vodě) je základním 
morálním pravidlem. 

Týdenní pobyt jsme zakončili 
táborovou regatou, která díky 
ideálnímu větru proběhla neuvěři-
telně rychle. Po vyhlášení vítězů 
závodu čekal na děti tajně připravený 
filmový večer s občerstvením. Ráno 
pak už jen dobalit, uklidit pronajatou 
loděnici a hurá domů. 

Po krátké pauze jsme se 7.9. sešli 
na libštátském koupališti s „našimi“ 
dětmi a jejich rodiči. Děti zde absol-
vovaly sportovně znalostní pětiboj, 
další plány nám pak bohužel překazil 
vydatný déšť. Ale díky ochotě 
obsluhy kiosku na koupališti, paní 
Daně Pavlíkové, pokračovalo naše 
setkání pod střechou kiosku, za 
praskání ohně ve venkovním krbu a 
zpěvů při kytaře. Tímto jí moc 
děkujeme! 

Velký dík patří též vedení Městyse 
Libštát za podporu v našem konání, 
všem organizátorům tábora i 
kamarádům, kteří nám pomáhají při 
realizaci těchto akcí.  

 
Laďka Doležalová, vedoucí tábora 

TJ Jachting Libštát
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V měsíci říjnu slaví své životní 
jubileum  

paní Věra Janatová. 

Oslavenkyni blahopřejeme! 

Společenská rubrika 

Chystané akce 


