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

v krátkosti si Vás, tak jako každý měsíc, a to již pátým rokem, dovolím velice rád seznámit s aktuálními a zajímavými 
informacemi z našeho městyse. Zároveň si Vás dovoluji pozvat, tak jako každý rok ve čtvrtek 5. prosince 2019 v 17 hodin 
na Libštátské náměstí na ojedinělou libštátskou letitou tradici, kdy k nám do Libštátu možná opět po roce dorazí Mikuláš 
s anděly a třeba i s čerty. Při této příležitostí se pokusíme rozsvítit náš vánoční stromeček. Občerstvení jako vždy na 
náměstí zajištují naši hasiči, restaurace v KD bude také otevřena. Tak přijďte v hojném počtu nasát blížící se vánoční čas 
a atmosféru. 

LIBŠTÁTSKÉ NÁMĚSTÍ, PŘECHODY, NEBEZPEČNÁ KŘIŽOVATKA U RADNICE
Opakování je matka moudrosti, a 

tak když se mě poslední dobou 
neustále někdo dotazuje na zreali-
zování přechodů pro chodce, tak mi 
nezbývá než znovu připomenout 
článek z letošního dubnového čísla 
libštátského zpravodaje.  

Část článku uveřejněného již 
v dubnovém čísle: 

Co se týká náměstí, tak bychom 
ho chtěli řešit komplexně. S ohledem 
na plánovanou demolici čp. 31 se 
nám otevírají nové možnosti a pros-
tory, které nám umožní řešit případné 
možné mírné odklonění komunikace 
II/283 a to zejména s ohledem na 
nutné chodníky a bezpečné přechody 
pro chodce. Z prvního jednání s pro-
jektantem, kde jsme diskutovali nad 
možnými variantami a skicami mož-
ného celkového komplexního řešení 
našeho náměstí, jsem unesen. Vše je 
však ve fázi příprav, zjišťování a 
nutného 3D geometrického výš-
kového zaměření.  

Věřte mi, že to je opravdu veliký 
oříšek, splnit normy na bezpečné 
přechody pro chodce včetně rozhle-
dových poměrů, splnit normy na 
parkování vozidel s ohledem na 
podélný a příčný sklon, splnit normy 
na autobusový záliv, splnit normy na 
sklony chodníku (zpevněných ploch) 
pro vozíčkáře, splnit normy na 
poloměry zajíždění vozidel, vyřešit 
jednotlivé přístupy a příjezdy k nemo-
vitostem, a to vše s ohledem na velmi 
výškově členitý terén našeho ná-
městí, které je plné komunikací, 
přístupových cest  a pěšinek. 
Součástí náměstí musí být i nějaká 
zeleň a samozřejmě i nějaké klidové 
úžasné místo, kde si všichni rádi 

sedneme, odpočineme a společně si 
popovídáme a pohovoříme (kde jinde 
než na náměstí), jaké to tu máme 
krásné a jak se nám tu dobře žije. 

Věřím, že se nám to společně 
s Vám podaří vymyslet a třeba i po 
jednotlivých etapách částečně reali-
zovat. Prvořadá pro nás je bezpeč-
nost chodců, a proto bychom rádi 
začali těmi přechody. Ono je to 
bohužel tak, že všechno souvisí se 
vším, a proto je to nutné řešit 
komplexně. 

Co je s tím také spojené a mne, 
ale i některé z Vás tíží daleko víc, je 
nebezpečná a nepřehledná křižo-
vatka u naší radnice z pozice dopra-
vy. Mnozí z Vás se teď jistě zarazí a 
říkají si, co je na té křižovatce tak 
nebezpečné. A tak si dovolím to 
trochu vysvětlit a objasnit. Za prvé, 
jedná se o křižovatku, jejíž označení 
tvaru je znázorněné na dopravní 
značce, a to jak z horní vedlejší ko-
munikace na náměstí (viz. titulní 
strana zpravodaje), tak i z komu-
nikace vedoucí od Ptačáku na 
náměstí, tam je tato značka doplněna 
i o značku STOP. A teď tedy dojdeme 
k tomu nejzásadnějšímu momentu. 
Jistě každý z Vás jel po vedlejší 
komunikaci od Ptačáku k radnici, 
zastavil (značka STOP) a dal 
přednost v jízdě všem vozidlům 
jedoucí po hlavní silnici jak zprava 
(od Košťálova), tak zleva, řekněme 
třeba od Lomnice nad Popelkou. Po 
hlavní silnici nic nejede, vjedete do 
křižovatky a ejhle, sotva zastavíte, 
opotíte se a oddychnete si, že se nic 
nestalo. Co se ale stalo? Z ničeho nic 
Vám vjelo do křižovatky rozjeté 
vozidlo z vedlejší horní komunikace 

na náměstí, které Vám mělo dát 
PŘEDNOST ZPRAVA. Divíte se? Ne, 
je tomu opravdu tak. A tak jako je od 
Ptačáku do křižovatky značka STOP, 
tak řešíme její osazení i na horní 
vedlejší komunikaci na náměstí. 
Z této komunikace jsou rozhledové 
podmínky na vozidla přijíždějící do 
křižovatky od Ptačáku velmi špatné, a 
proto si tyto vozidla budou muset 
opatrně najet tak, aby opravdu dali 
PŘEDNOST ZPRAVA všem vozid-
lům jedoucím od Ptačáku (to, že musí 
dát ještě přednost všem vozidlům 
jedoucí po hlavní silnici je samoz-
řejmostí). Nemůže se tedy stávat, že 
vozidla vjedou do křižovatky (z horní 
vedlejší komunikace na náměstí) 
rozjeté, s pocitem že dávají přednost 
jen vozidlům jedoucí po hlavní a 
vozidlům jedoucí od Ptačáku, kteří 
tam mají stopku, nemusí dávat před-
nost, protože si myslí, že v té době 
jsou již na hlavní silnici. To je prostě 
špatně. 

K lepšímu porozumění a pocho-
pení mi pomůže křižovatka pod 
kostelem sv. Jiří, na jejíchž změnu 
jsme čekali tak dlouho a velice rychle 
jsme si na ní už zase zvykli. Takže 
k přirovnání ke křižovatce u radnice. 
Hlavní komunikace je stejná, 
komunikace z Bělé je u radnice jako 
komunikace z horní vedlejší komuni-
kace na náměstí a komunikace 
z Vyšehradu (Svojku) je jako vedlejší 
komunikace vedoucí z Ptačáku. 
Takže, ten, kdo vjede na křižovatku u 
radnice z horní komunikace na 
náměstí, (z Bělé), musí dát přednost 
vozidlu vjíždějící do této křižovatky od 
Ptačáku (od Svojku).
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Informace z radnice
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY  

Ve dnech 29.10. - 7. 11. 2019 členové komise zjišťovali průběh hranic 
pozemků. Vlastnické hranice byly šetřeny především na obvodu komplexních 
pozemkových úprav (hranice katastrálního území a hranice územní správní 
jednotky, hranice zastavěné nebo zastavitelné části obce, silnice, vodní toky 
apod.) a u pozemků zahrnutých do obvodu pozemkových úprav, které však 
nevyžadují řešení ve smyslu ust. § 2 zákona, ale je u nich potřeba obnovit 
soubor geodetických informací (pozemky neřešené). 

Ve středu 30. října se také poprvé sešel na kontrolním dnu sbor zástupců, 
a to v plném počtu. Na tomto jednání byl odsouhlasen jednací řád sboru a 
volba předsedy sboru zástupců, kterým se stala paní Kateřina Novotná. Pan 
Hořák z Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj, na jednání 
zrekapituloval dosavadní průběh prací v rámci KoPÚ (komplexní pozemkové 
úpravy) a seznámil sbor s dalším průběhem prací na rok 2020 v rámci KoPÚ, 
který Vám zveřejňuji: 

_zjišťování průběhu hranic v lesních porostech bude probíhat v měsících 
březnu nebo dubnu 2020, termín ukončení 30.10.2020 

_rozbor současného stavu, termín ukončení 30.7.2020, s konceptem bude 
seznámen sbor na jaře 2020 

_dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků, termín ukončení 
30.8.2020, následně budou s vlast-
níky projednány jejich požadavky na 
nové uspořádání jejich pozemků 

_vypracování plánu společných 
zařízení, zahájení zpracování doku-
mentace na podzim 2020, termín 
ukončení 30.5.20201. 

V diskuzi bylo pak hlavním 
tématem voda, přívalová voda, vodní 
toky, rybníky, nádrže, zadržování 
vody v krajině, špatný a nefunkční 
stav melioračních zařízení a sa-
mozřejmě cestní síť (zpřístupnění 
pozemků), včetně propojení se 
sousedními katastrálními územími. 

 

LIBŠTÁTSKÉ STROJÍRNY/KOVOZÁVODY 
 

Velký kus práce ve venkovních prostorách našich pozemků a budov areálu 
Libštátských strojíren odvedli naši zaměstnanci technické skupiny. Areál byl 
vyčištěn od náletových dřevin a od bahna z vylitého potoka. Ve volném čase 
chceme tuto venkovní činnost co nejdříve dokončit a to včetně zprovoznění 
průjezdnosti areálu, kdy plánujeme obnovit zadní výjezd směrem na Bělou. Do 
areálu budeme chtít navést a uskladnit naše dřevo z lesů, abychom ho zde 
mohli rozřezat na trámy, fošny a prkna a pak i uskladnit. Stále se snažíme 
jednat s bývalým majitelem o předání budov, jejich vyklizení a tak. Jednoduché 
to není. Rádi bychom s bývalým majitelem našli nějakou společnou řeč, 
abychom se nějak rozumně dohodli, popřípadě učinili i nějakou nabídku. 
Pokud k tomu nedojde, tak budeme muset přistoupit k podání celé záležitosti 
k soudnímu dořešení. Věřím, že k tomu nemusí dojít, ale to by musela být 
snaha a chuť bývalého majitele začít celou záležitost s námi řešit. 

ODEČTY VODOMĚRŮ 

Odečítání stavů vodoměrů bude 
v Libštátě probíhat ve dnech 9. a 10. 
prosince 2019. 

 

KANALIZACE V LIBŠTÁTĚ 

Stále se realizuje stoka L od rohu 
náměstí k rd čp. 292 a k DPS (zatím 
provedeno 186,6 m) a stoka L1 od 
historického mostu po rd čp 187 (zatím 
provedeno 317,7 m). Pochůzkou 
v terénu byla upřesněna trasa stoky L1 
pod historickým mostem na pravém 
břehu Olešky, která bude prodisku-
tována s majiteli dotčených pozemku. 

Jakmile budeme vědět detailnější 
informace týkající se samotné stavby 
kanalizace, které by se Vás, vlastníků 
nemovitostí (v blízkosti kterých bude 
zrovna stavba probíhat), týkaly, bude-
te o nich včas informování realizační 
firmou, popřípadě námi. 

 

VÁNOČNÍ STROMEK NA NÁMĚSTÍ 

Dovolujeme si Vás ještě v tomto 
roce naposledy 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. 

 

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 dřívějšímu 
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. 
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Informace z radnice
INFORMACE ZE 7. JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE 

LIBŠTÁT ZE DNE 23. ŘÍJNA 2019 
 

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

Projednávala se smlouva o 
spolupráci při zajištění dopravní 
obslužnosti Libereckého kraje na 
období doku 2020 do roku 2023 a 
dotaci na rekonstrukci tělocvičny 
v MZŠ Libštát, která bude prove-
dena v létě 2020 (výběrové řízení, 
otevírání obálek a uzavření smlou-
vy). 

RESTAURACE KD LIBŠTÁT 
Otevírací doba „naší, Vaší“ restauraci v KD byla upravena takto: 

pondělí a čtvrtek zavřeno 
úterý a středa od 17 do 22h 
pátek a sobota od 17do 24h 

neděle od 15 do 21h 
Přijďte si dát dobré pivko (kozel 11, Radegast 12 a Plzeň 12), něco tvrdšího, 

vínko, kofolu, džus, nebo něco dobrého zakousnout (utopenec, hermelín, bagety, 
pizzy, kuřecí strip-sy atd.). Naše velmi oblíbená a milá obsluha Andrea Košťálová 
Vás velice ráda obslouží k Vaší plné spokojenosti. 

LIBŠTÁTSKÝ TURNAJ V TŘÍKOULOVÉM KARAMBOLU 

Do turnaje se přihlásilo celkem 18 hráčů, kteří hrají ve dvou skupinách každý 
s každým dva zápasy do 50 bodů s omezeným počtem náběhů, který byl 
stanoven na 30. Vyhlášení výsledků proběhne po dohrání všech zápasů, 
nejpozději však v sobotu týden před poutí, tj. 18. dubna 2020. 

LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK | PŘED 25 LETY | TOP ČLÁNEK (KY) 

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

V úctě k Vám Pavel Janata | starosta
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Historie a současnost 

DŮM ČP. 11
V roce 1604 se stává vlastníkem po Petru Vokrouhlickém Šimon Vacků. V roce 1691 koupil dům Jiřík Vinklář za 45 

kop. Od 1872 jsou vlastníky Chuchlíkovi, od roku 1879 zde měl hostinec „U zeleného stromu“ Pavel Fejfar. Byla to 
konkurence pro vedlejší obecní hostinec. Do roku 1880 zde bydlel lifrant Zajíc. Až do roku 1948 byli vlastníky Fejfarovi, 
měli zde obchod potravin. Po roce 1980 dům zdědila Stanislava Hrachová, po té Eva Kmeťová.

 

Škola a školka v Libštátě 

ŘÍJEN VE ŠKOLE
Vyučování se rozběhlo na plné 

obrátky. Krásné „babí léto“ ale lákalo 
i k dalším aktivitám, než je sezení ve 
školních lavicích. Na měsíc říjen byla 
vyhlášena soutěž o nejhezčí fotografii 
zvířat, rostlin, hub nebo podzimní 
krajiny. Žáky první a druhé třídy 
navštívili zástupci policie v rámci 
preventivní akce o dopravní výchově. 
Děti si odnesly i drobné dárky, které 
jim připomenou opatrnost při cestě do 
školy. 

Na počest našeho vynikajícího 
sportovce Emila Zátopka se každo-
ročně pořádá v Semilech štafetový 
závod, kdy 25 žáků postupně po 400 
metrech uběhne 10 kilometrů. 
V konkurenci čtyř škol získala 
Masarykova základní škola 3. místo.  

8. a 9. třída se vydala na exkurzi 
po objektech DS Holding. Někteří 
žáci se dozvěděli leccos o svém 
budoucím povolání, ostatní alespoň 
něco víc o tom, jak se žije a pracuje 
v našem bezprostředním okolí. Pro-
vázeli nás i bývalí žáci naší školy. 
Společně jsme navštívili teletník 
v Bělé, bioplynovou stanici, vyzkou-

šeli si zemní a zemědělskou techniku 
v Košťálově, nakoukli do budovy 
dispečinku i opravárenských dílen 
v Libštátě. 

V říjnu se vydala také 3., 4. a 5. 
třída do Hvězdárny a planetária 
v Hradci Králové, kde poznali blíže 
Zemi, Slunce, vznik Měsíce, planety 
a souhvězdí na noční obloze. 
Pochopili střídání dne a noci a 
ročních období. Na Foucaultově 
kyvadle se přesvědčili, že se Země 
otáčí kolem své osy. A jen zatažená 
obloha nám zabránila v pozorování 
Slunce a slunečních skvrn velkým 
dalekohledem.  

Už od začátku školního roku 
probíhaly přípravy na tradiční 
podzimní trh. Děti pekly perníčky na 
„dílničku“, vyráběly svícny, strašáky a 
květinové vazby. Žáci 6. třídy se 
prošli po Krkonoších od Zlatého 
návrší, kolem Pančavských vodopá-
dů na Labskou boudu a kolem 
Martinovy boudy ke Sněžným jamám. 
Někteří byli v této lokalitě poprvé, 
dozvěděli se, kdo byl Hanč a Vrbata 

a další geografické a přírodopisné 
zajímavosti Krkonoš. 

Pan spisovatel Václav Dvořák 
představil páté a šesté třídě knihu 
Písečníci a bludný asteroid, která 
byla vyhodnocena jako kniha roku 
Libereckého kraje v roce 2018. Autor 
vysvětlil, proč zvolil žánr sci-fi, 
představil hlavní postavy knihy, 
přečetl úryvky a ocenil i výtvarné 
práce, které děti vytvořily podle 
ukázky z této knihy. Věříme, že jeho 
knihy, které se staly součástí školní 
knihovny, i další aktivity, které 
chystáme, přispějí k rozvoji našich 
žáků.  

J. Maťátková 

V měsíci listopadu slaví své 
životní jubileum 

pan Vladimír Hodboď, 

pan Jiří Láska 

a pan Ivo Hübner. 

Oslavencům blahopřejeme! 

Společenská rubrika 
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Napsali o nás 
38. EXPEDICE CYKLOVETERÁNKLUBU FOUS ZAVÍTALA I DO LIBŠTÁTU 

 

Členové 38. Expedice cykloveteránklubu FOUS ve svém článku v prázdninovém čísle zpravodaje občanů města Jablonce 
na Jizerou, zavzpomínali na svou expedici i zmínkou o Libštátu (kiosku na koupališti), který navštívili v pátek 26. 7. 2019.  

 

Chystané akce 

Libštátský zpravodaj – měsíčník územního samosprávného celku. Vydává Městys Libštát, Libštát 198, 512 03 Libštát, 
IČO 00275891, internetové stránky www.libstat.e-obec.cz, registrace – ev.č. MK ČR E 14458. Distribuce zdarma. 
Uzávěrka příštího čísla bude 31.10.2019. Příspěvky odevzdávejte na radnici městyse Libštát nebo na referent@libstat.eu. 


