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

na úvod bych Vám všem chtěl jménem Úřadu městyse Libštát, kolegů radních, zastupitelů a zaměstnanců popřát 
krásné prožití vánočních svátků, dětem bohatého Ježíška, šťastný vstup do roku 2019 a především pevné zdraví.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU NA LIBŠTÁTSKÉM NÁMĚSTÍ | 

MIKULÁŠ S ANDĚLY A ČERTY| ČTVRTEK 5. PROSINCE 2019
Velmi pěkně děkujeme panu 

Petru Chuchlíkovi za nádherný vá-
noční stromeček, chlapům z technic-
ké skupiny za pěknou instalaci no-
vých vánočních světel na stromečku 
a veškerou pomoc při přípravách, 
místním hasičům za skvělé ob-
čerstvení na náměstí, paní Andrejce 
Košťálové a jejímu týmu za dokonalé 
občerstvení v restauraci KD, paní 
Marušce Láskové za jako vždy 
úžasné čerty, andílky, Mikuláše s 
mikulášskou bránou, panu Liborovi 
Barešovi a jeho týmu za prvotřídní 
pekelné efekty a dechberoucí efekt u 
vánočního stromečku, panu Fejfarovi 
a panu Márynkovi za prvotřídní 

fotografie, panu Horáčkovi a Fišerovi 
za ozvučeni a osvětleni a nakonec 
všem zúčastněným návštěvníkům za 
plné náměstí a skvělou atmosféru. 
Ještě jednou všem velmi pěkně 
děkujeme.

KANALIZACE V LIBŠTÁTĚ 

Stoka L3 k objektu DPS je hotová. 
Stále realizujeme stoku L, kde zatím 
bylo provedeno jen 270,6 m, a nyní se 
bude pokračovat od rohu náměstí k rd 
čp. 18 a pak k čp. 32. Na stoce (od 
historického mostu k rd čp. 260) L1 je 
provedeno 360 m a na stoce L8 (od rd 
čp. 260 k objektu rd čp. 187) 95 m. 

LIBŠTÁT TŘÍDÍ VÍC | PLÁNOVACÍ 

KALENDÁŘ PROSINEC 2020 A 

AUTOBUSOVÉ A VLAKOVÉ SPOJE 

PRO ROK 2020 

Součástí tohoto prosincového 
čísla je přílohou plánovací kalendář 
na vývoz papíru, plastu a komunálu 
na rok 2020 a autobusové a vlakové 
spoje pro rok 2020. 

SBĚRNÝ DVŮR V LIBŠTÁTĚ V ROCE 

2020 | KAŽDÁ SUDÁ SOBOTA 9 -
12 HODIN 

 
 

V příštím roce se vrátíme 
k dřívějšímu systému, kdy bude 
sběrný dvůr otevřen každou sudou 
sobotu (jednou za 14 dní). Pravidelný 
provoz bude zahájen v sobotu 7. 
března. Páteční sběrný dvůr nebyl 
veřejností navštěvován tak, jak jsme 
si slibovali a předpokládali.  

POVINNOST TŘÍDIT JEDLÉ OLEJE A 

TUKY 

Od 1.1.2020 je povinnost třídit i 
jedlé tuky a oleje. Použitý jedlý tuk či 
olej je potřeba slévat do pevně 
uzavíratelných PET lahví a ty 
následně odhodit do popelnice k tomu 
určené, která bude umístěna u brány 
do sběrného dvora za kulturním 
domem. Popelnice bude přístupná i 
mimo otevírací dobu sběrného dvora. 
Do kontejneru se odkládá olej v láhvi 
pevně uzavřené – NEVYLÉVAT! 
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CENÍK VODNÉHO A STOČNÉHO PLATNÝ OD 1.1.2020 

produkt/místo cena Kč za 1m3 
bez DPH  

cena Kč za 1m3 s 
DPH 15% 

Voda Košťálov 20,33 23,38 

Voda Libštát 20,33 23,38 

Voda Kundratice 20,33 23,38 

Kanalizace Košťálov 31,26 35,95 

Kanalizace Kundratice 31,26 35,95 

Kanalizace Libštát - stará 8,52 9,80 

Kanalizace Libštát - nová 31,26 35,95 

Rozhodnutím Valné hromady Svazku obcí ze dne 2.12.2019 bylo zrušeno 
poskytování bonusu z ceny vodného pro zákazníky napojené na svazkový 
vodovod a současně novou oddílnou kanalizaci ve výši 5,24 s DPH.  

Pro rok 2020 se cena vodného nezvyšuje. 
Pro rok 2020 se s ohledem na podmínky dotace na stavbu kanalizace 

zvyšuje stočné o 1,96 Kč s DPH za 1m3. 
Pokud dojde k úpravě výše DPH v průběhu roku 2020, budou ceny s DPH 

upraveny dle platné výše DPH. 

BLÍŽÍ SE KONEC TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ DVB-T | 26. 2. 2020   

NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
ve čtvrtek 5. 12. 2019 jsme 

slavnostně rozsvítili na náměstí náš 
vánoční stromeček a v pátek 6. 12. 
2019, 10 nových 30 W úsporných 
LED lamp (na nových dřevěných 
sloupech, osazených v bezpečné 
vzdálenosti od krajnice) veřejného 
osvětlení od historického mostu až 
za naše Kovozávody. Toto osvětlení 
bylo letos v plánu realizovat a díky 
firmě Rydval, ale zejména díky 
velice šikovnému zaměstnanci panu 
Pepovi Krausovi ze Žďáru se nám to 
povedlo. Velmi pěkně jim tímto 
děkuji. Tato část Libštátu se tímto 
stává v noci pro nás všechny 
bezpečná a úžasně a úsporně 
nasvícena. 
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POVINNOST ČIPOVÁNÍ PSŮ OD 1. LEDNA 2020
 

Upozorňujeme všechny vlastníky 
a chovatele psů, že podle zákona 
č.166/1999 Sb. O veterinární péči 
a o změně některých souvisejících 
zákonů s účinností od 1. ledna 2020 
musí být každý pes označen 
elektronickým čipem. 

Povinně by se měli čipovat všichni 
psi, nejdříve však ve věku kolem půl 
roku, v době prvního očkování proti 
vzteklině. Svého psa můžete nechat 
čipovat již letos, není třeba čekat 
na žádné konkrétní datum. Povinné 

očkování psa proti vzteklině je 
od tohoto data platné, pouze pokud je 
pes takto označen. Sankce za ne-
dodržení by se mohly pohybovat 
v rozmezí 20.000 Kč – 100.000 Kč 
v závislosti na druhu provinění. Vý-
jimkou je pouze pes, který je označen 
čitelným tetováním provedeným před 
3. červencem 2011. 

Výhody čipování: snadnější vy-
cestování se psem do zahraničí (ve 
většině evropských států již povinné 
čipování psů platí), zaběhnutý pes se 
rychleji vrátí k majiteli, při odcizení 
psa se snáze prokáže jeho vlast-
nictví, lepší průkaznost identity psa, 
snadnější monitoring chovu psů, 
lepší dohledatelnost majitele v pří-
padě nutnosti postihu za týrání zvířat, 
umožnění kontroly psů při prodeji. 

Pořizovací cena jednoho čipu se 
pohybuje cca mezi 120 – 450 Kč 
a závisí na typu čipu. Dále si 
veterináři účtují za aplikaci čipu cca 
300 – 550 Kč. Životnost čipu se 
odhaduje na 25 let. Mikročip je 
přibližně milimetr široký a centimetr 
dlouhé miniaturizované zařízení, 
které je naprogramováno čitelným 
kódem, který je jedinečný a neopa-
kovatelný. Čip je možno aplikovat 
zvířeti v jakémkoliv věku. 

Po označení psa mikročipem 
doporučujeme všem majitelům psů 
zaregistrovat se v Národním registru 
majitelů zvířat narodniregistr.cz/o-
nas.php 

Teprve po zaregistrování plní 
mikročip funkci prostředku k vyhle-
dávání a nalezení vašeho psa 
v případě zaběhnutí.

PLAKETKA ZA PÉČI O VÁLEČNÉ HROBY PRO MĚSTYS LIBŠTÁT 

Ministerstvo obrany udělilo pamětní plaketu Péče o 
válečné hroby Městysi Libštát za kompletní obnovu 
pomníku věnovaného památce obětí 1. a 2. světové 
války. Slavnostní předání tohoto ocenění proběhlo 
v pondělí 25. listopadu 2019 v sídle Libereckého kraje. 
V průběhu slavnostního aktu byla zástupcem Ministerstva 
obrany ČR Ing. Imricha Vetráka předána zmíněná 
plaketa, a to jako výraz poděkování za příkladné a 
záslužné práce v této oblasti (péče, obnova a propagace 
válečných hrobů a pietních míst). 

(Článek k tomuto tématu je na straně č. 10. pozn. red.) 

  



   strana č. 5 

Informace z radnice  
LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ | ROČNÍK 11 - Č. 12 PROSINEC 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, 
jsem se rozhodl zveřejnit některé opravdu top články přímo do aktuálního čísla zpravodaje.

V úctě k Vám Pavel Janata | starosta

Úřední hodiny ÚM Libštát v době vánočních svátků 
Pondělí   23.12.  8:00 – 12:00 odpoledne zavřeno 
Úterý    24.12.  svátek 
Středa   25.12.  svátek 
Čtvrtek   26.12.  svátek 
Pátek   27.12.  DOVOLENÁ 
Pondělí   30.12.  8:00 – 12:00 13:00 – 17:00  
Úterý   31.12.  DOVOLENÁ 

Společenská rubrika
V prosinci slaví své životní jubileum 

paní Helena Medková, 
paní Jarmila Jiřičková, 
pan Štefan Kušnierik 
a pan Antonín Ježek. 

Oslavencům blahopřejeme! 
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

V měsíci říjnu jsme dětem 
připravili dopolední halloweenskou 
párty. Nechyběla taneční hudba, 
kostýmy, soutěže a tematické 
občerstvení.  

Týž den odpoledne probíhalo 
tvoření s rodiči – dlabání a zdobení 
dýní.  Akce se povedla a děti byly 
spokojené. Ozdobené dýně jsme měli 
vystavené před vchodem do MŠ. 

 
Měsíc listopad nadále pokračoval 

ve znamení podzimu. Děti pozorovaly 
měnící se okolní přírodu a zúčastnily 
se různých kulturních akcí probí-
hajících v prostorách mateřské škol-
ky. 

 
 MŠ je zapojena druhým rokem do 

pohybové aktivity Sportovní školičky 
vedené panem J. Hlouškem a jeho 

trenéry.  Pro předškolní děti ve třídě 
„Žabiček“ je naplánováno 7 lekcí, ve 
kterých se mají možnost seznámit 
s různými druhy sportu, jako je 
basketbal, volejbal, florbal, fotbal, 
atletika, atd. Lekce probíhají vždy 
jednou týdně ve čtvrtek.  Děti zde 
rozvíjí své sportovní dovednosti a 
především si vytváří kladný vztah ke 
zdravému pohybu pomocí různých 
her a cvičení s pomůckami – míče, 
nářadí,atd. 

 
 Aby mladší děti ve třídě 

„Berušek“ nebyly ochuzeny o radost 
z pohybu, chodíme pravidelně každé 
úterý cvičit do tělocvičny MZŠ. 

 
Ve spolupráci se základní školou 

nás navštívil Mikuláš, andělé a čerti. 
Tímto bychom chtěli poděkovat 
vedení MZŠ za celoroční ochotu nám 

pomáhat (propůjčení tělocvičny, 
Mikuláš). 

 
Měsíc prosinec probíhá v mateř-

ské škole ve znamení adventu. Děti 
se postupně seznamují se zvyky, 
které patří k vánočním svátkům - 
zpíváme koledy, pečeme perníčky, 
zdobíme mateřskou školu a připra-
vujeme se na vánoční besídku. 

Pokud Vás zajímá více informací 
z naší školky, podívejte se na web: 
ms.libstat.cz kde najdete aktuality i 
fotky z akcí. 

Příjemné prožití vánočních svátků 
a v novém roce 2020 především 
pevné zdraví, hodně štěstí i osobní a 
pracovní pohody Vám přejí zaměs-
tnanci Mateřské školy v Libštátě. 

Bukovská H.

NAŠE ŠKOLA PŘED ADVENTEM

Skončil listopad a začíná období 
adventu. Předposlední měsíc kalen-
dářního roku na naší škole vystihují 
slova jako kultura, historie, prevence, 
sport, exkurze a blížící se Vánoce. 
Zastavme se u každého z nich. 
Nestává se často, že se během 
jednoho měsíce naši žáci hned třikrát 
rozjedou do okolních „kamenných“ 
divadel, a to dvakrát do Hradce 

Králové a jednou do Liberce. Také 
historii věnujeme pozornost, zvláště u 
kulatých výročí, jako jsou letošní 
třicátiny sametové revoluce. Vedle 
sborovny vzniklo malé muzeum 
připomínající dobu před rokem 1989. 
Ovšem ani dnešní doba není ideální, 
a tak je třeba žáky připravovat na 
nejrůznější úskalí života. Semily se 
postupně stávaly místem, kam 

přijížděly naše třídy, aby se 
seznámily s bezpečností na internetu 
(4. třída), s nebezpečím kyberšikany 
(6. třída) a finanční gramotností (8. 
třída). Zajímavá byla i přednáška o 
kriminalitě a drogách v lomnickém 
Tylově divadle, kam se vypravili žáci 
8. a 9. třídy. Sportovně založení žáci 
žili v listopadu hlavně florbalem. 
Nejprve páťáci a poté  šesťáci a  
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sedmáci se zúčastnili florbalových 
turnajů. Nechyběly ani exkurze. 
Zatímco žáci sedmých tříd navštívili 
Krkonošský národní park, třeťákům 
stačil Úřad městyse Libštát, kde se 
dozvěděli mnoho zajímavého o své 

obci. Blížící se Vánoce si jako jedny 
z prvních připomněly žákyně druhého 
stupně, které se zúčastnily tvořivých 
dílen ve Staré Pace.  Také v naší 
škole už leccos připomíná dobu 
vánoční, například příprava již 

tradiční školní besídky. Uskuteční se 
19. 12. a tímto vás srdečně zveme.  
Přejeme všem hezké Vánoce. 

Antonín Šváb

Knihovna Městyse Libštát 
NOVINKY V KNIHOVNĚ A NOVÁ OTVÍRACÍ DOBA

Ráda bych Vás informovala o 
novinkách, které plánujeme od 
nového roku pro naší knihovnu 
v Libštátě. 

Od roku 2020 bude knihovna 
otevřena každý čtvrtek od 14.00 do 
17.00.  

Pro pohodlí čtenářů zavádíme 
nový knihovní systém, díky kterému 
si budete moci vyhledávat v katalogu 
knih a rezervovat online.  

Dále plánujeme postupné obno-
vení knihovního fondu k Vaší 
spokojenosti. Navazujeme také užší 
spolupráci s regionální knihovnou 
v Semilech a zapojení knihovny do 
regionální sítě knihoven. To by mělo 
přinést další výhody naší knihovně.  

O všech novinkách vás budeme 
informovat průběžně ve zpravodaji a 
na facebookových stránkách knihov-
ny. 

Přejeme si, aby knihovna byla 
příjemným místem, které budete rádi 
navštěvovat, proto uvítáme vaše 
náměty k jejímu zlepšení.  

Nový provoz knihovny začne ve 
čtvrtek 9.1.2020. Budeme se na Vás 
těšit! 

Anežka Šimůnková

Historie a současnost 
DŮM ČP. 12 

19.1.1908 hořela domu stodola. Dům byl zbořen roku 
1928 kvůli stavbě školy (stál na cestě ke škole). Naposledy 
zde byl obecní chudobinec. Nový dům čp. 12 byl postaven 
roku 1930 u školy, byl zde byt pro ředitele školy. Asi od roku 
2000 zde bydlí MUDr. Vít Šlechta.   
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Dělo se v Libštátě 
HODNOCENÍ LIBŠTÁTSKÉHO POZDNÍHO LÉTA 2019 (17. ROČNÍK) 

JV Duo    kostel Na Hořením konci 65 posluchačů – pěkná návštěva  
Country večer   ranč U Jezevčíka   337 – špičková návštěva 
Spálovské babí léto     modlitebna na Spálově   65 – pěkná návštěva 
Pletené pohádky   KD Libštát   80 – pěkná návštěva 
Claire Jazz Band a Let´s Go Praha evangelický kostel Libštát 40 – malá návštěva 
Republiku za koně…   KD Libštát   70 – průměrná návštěva 
Besídka divadla Lipany   KD Libštát   104 – velmi pěkná návštěva 
Stará historie       KD Libštát   41 - malá návštěva 
Tchýně na zabití    KD Libštát   133 – výborná návštěva    
Filmové obrazy ze Starého Bělidla Kino 3. května Libštát  18 – slabá návštěva 
Mnoho povyku pro nic  KD Libštát   66 – průměrná návštěva 

Celkem: 1019 návštěvníků (průměr 92,63 diváků na pořad)

Festival se uskutečnil na 5 
místech v Libštátu a na Spálově (část 
Semil). Tisícím návštěvníkem 
festivalu se stala pí učitelka Mgr. 
Milena Hloušková.    

Poznámka: Čtenáři se mohou 
pozastavit nad návštěvnickými čísly. 
Zatímco Republice za koně (70 osob) 
je přiřknuto hodnocení „průměrná 
návštěva“ a výstavě na Spálově či 
koncertu Na Hořením konci (po 65 
osobách) nálepka „pěkná návštěva“, 
držíme se skutečnosti, že na 
Vysočáky  chodilo v minulosti více 
než 100 návštěvníků a že na koncerty 
tzv. vážné hudby či výstavy přijde 
např. v blízkých Semilech 
srovnatelný počet lidí. Proto návštěva 
„65“ musí dostat v Libštátě dobrou 
známku. Propagační práci festival 
vykonal pro podzimní trhy V Lipkách 
a pro 17. přehlídku dechových hudeb 
v Košťálově.      

Festival probíhal od 23. srpna do 
10. listopadu a přízvisko „pozdní léto“ 
už začíná mít nádech hodně cimrma-
novský, avšak pochází z doby, kdy 
končil v září. Nechceme jeho pořady 
vtěsnat do krátkého časového 
intervalu, např. do rozmezí 10 dnů, 
neboť mnozí lidé jezdí ještě i v září na 
zahraniční dovolené a nezhlédli by 
třeba vůbec nic. Festival vykrývá 
čtyřměsíční kulturní nabídku. 

Připočteme-li k „Létu“ velkou 
železniční výstavu L. Fejfara v KD, 
Podzimní (i Jarní) trhy V Lipkách, 

listopadový evangelický předvánoční 
dobročinný bazar v KD, prosincový 
vánoční jarmark ve dvoře Janatova 
statku a komponovaný adventní 
pořad školy, tradiční lednové či 
únorové bály, občasné přednášky, 
vnitřní i veřejné akce ZŠ, MŠ, obou 
církví nebo Šílenců, sportovních a 
jiných klubů, mají občané mnoho 
možností, kde se mohou setkávat, 
ale také osobně se zapojit do dění 
městyse. Festivalu určitě prospívají 
krátké „přestávky“. 

„Léto“ začalo velmi příjemně 
koncertem sester Vávrových a Radka 
Hanuše. Barokní hudba se dobře 
poslouchá a zajímavé byly také 
Dvořákovy Biblické písně v 
instrumentální podobě. Další hudební 
lahůdka čekala návštěvníky pořadu 
Country večer a dlouhá noc. Ti ocenili 
nejen hudbu bratrů Malinových, ale 
také nové stálé pódium, kam je 
zavedena elektřina, a tradičně 
bezchybnou organizační práci 
kamarádů Dušana Bodnára, kteří se 
sjeli z celé republiky. Dnes je festival 
v žánru country proslulý a jeho sláva 
přesahuje region. Má svůj prolog, 
letos se v pátek 30. 8. uskutečnilo už 
5. Krakoškovo velmi pozdní 
odpoledne, kde skupina Kabanos, 
která se skládá z organizátorů 
country večera, jim hraje. Spálovské 
babí léto vzdalo hold Jaroslavu 
Klápšťovi, jenž tvoři v blízkých 
Čikváskách. Vystoupení flétnistky  

Věry Tylšarové Makulové, dcery 
zesnulého hornisty Zdeňka Tylšara, 
člena České filharmonie, a hornistky 
Hany Mikulové dotvořilo ráz tradiční 
výstavy. Dětem MŠ, 1. - 4. ročníku 
Masarykovy ZŠ Libštát a 1. - 2. roč. 
ZŠ Mříčná zahráli legendární Pletené 
pohádky Čmukaři z Turnova 
(Romana Zemenová a Jaroslav 
Ipser). Nápaditost výrazových 
prostředků a vedení maňásků bylo 
ukázkové. Čtyři krátké pohádky děti 
dobře pobavily.  

Po slibném úvodu jsme dostali 
„ťafku“ - to abychom příliš nezpychli - 
v podobě návštěvy 40 lidí na koncertě 
vokální skupiny Let´s Go Praha a 
Jazz Claire Band, ačkoli se jednalo o 
jeden z nejlepších pořadů „Léta“. 
Bylo velkým zážitkem pozorovat 
sympatického černého Američana 
Lee Andrewa Davisona, 
předzpěváka, jenž dával neomylné 
impulzy k odpovědím svým kolegům. 
Kdo přišel, chválil. 

Vysočáci navázali svou inscenací 
Republiku za koně a fotbal úspěšně 
na premiéru hry z r. 2002. Výborné a 
vtipné režijní nápady (pojezdy, 
ponocný na kolečkových bruslích 
apod.), chytrý cimrmanovský humor 
říznutý divadlem Sklep a jakási patina 
starých dobrých kusů nenechala 
nikoho na pochybách, že scénárista 
(Petr Pýcha), režisérka (Svatava 
Hejralová) a herci odvádějí dobrou 
práci. Jemný humor nevyvolával 
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salvy smíchu, spíše hladil. Potěšil 
nástup mladých. Velké renomé si 
vydobyl v Libštátě Divadelní spolek 
Lipany, který se tentokrát představil 
hrou Besídka Divadla Lipany v 
kulisách hry Dlouhý, Široký a 
Krátkozraký. Chcete-li „Cimrmana“ 
hrát, musíte se s jeho humorem zcela 
ztotožnit. To zjevně nečiní hercům 
žádné potíže a na výsledku to je znát. 
Nemnohé návštěvníky představení 
S-divadla K-klubu Jičín překvapila 
vysoká úroveň zpracování Staré 
historie Julia Zeyera režisérem 
Martinem Zajíčkem. Známe se už 
mnoho let. Život mu připravil mnohé 
nástrahy, s nimiž se vyrovnává 
chlapsky statečně a také jako režisér 
je výborný. Mladý kolektiv nám 
předložil s hravou lehkostí čistý tvar 
„commedie dell´arte“, až srdce 
plesalo. Nebyly v něm žádné slabé 
výkony. Potěšily výborně provedené 
písně, které korespondovaly s dějem 
hry. Bravo! V Libštátě nám chyběly 
jen arkády jičínského zámku, kde 
tento milý kus soubor premiéroval.  

S divácky vděčnou veselohrou 
Jakuba Zindulky se představil 
Divadelní soubor Tyl Slaná. Už dávno 
je o něm známo, že disponuje 

výraznými hereckými osobnostmi i 
odvahou pustit se do velmi náročných 
divadelních projektů (Přelet nad 
kukaččím hnízdem). Návštěvníky 
komedie Tchýně na zabití 
nepochybně dobře pobavila. Výborné 
byly výkony všech účinkujících (Marie 
Farská, Martina Kynčl Wittmayerová, 
Tomáš Kužel, Zdena Krejčí) v režii 
Heleny Šlaisové.  

Skvělý byl – už tradičně – Dr. 
Pavel Taussig v pořadu Filmové 
obrazy ze Starého bělidla. Dalo by se 
s ním sedět mnoho hodin a stále 
bychom byli okouzleni jeho znalostmi 
z historie filmu. Má je podložené 
konkrétními setkáními s mnoha herci, 
scénáristy, režiséry a dalšími lidmi z 
filmové branže. Je to však také citlivý 
člověk a dojímaly ho sekvence z 
protektorátní Babičky. Příjemné 
chvíle.  

Festival důstojně zakončila 
komedie Mnoho povyku pro nic v 
překladu Jiřího Joska. Je těžké 
rozhodnout se pro moudrého 
Shakespeara a ještě těžší zahrát ho 
dobře. Režisér Petr Sádek přistoupil 
ke hře s pokorou a výsledek dobře 
vedeného mladého kolektivu s 
několika bardy lomnického souboru 

(Petr Štěpán, Slávek Vejnar, Ladislav 
Novák a Libuše Mikešová) se 
dostavil. Zdařilá inscenace s pěknou 
hudbou i funkční scénou. 

I letos nám pomáhali obětaví lidé: 
z úřadu zvláště Hana Matoušková, 
Iva Janatová, starosta Pavel Janata a 
zaměstnanci městyse – Jaroslav 
Fejfar, Dušan Hanko, Lukáš Fiedler, 
Petr Havlíček; z evangelické církve 
Víťa Kříž, Hudcovi, Kotasovi a další; 
ředitelky Mgr. Jana Marková (a její 
zástupkyně Mgr. Kateřina Krejčová), 
Dana Kousalová, Mgr. Jiřina Kosová 
(ZŠ a MŠ Mříčná); Josef Kafka a 
Luboš Fejfar, potraviny U Františka 
Pavla Šimůnka, pí poštmistrová 
Renata Havlíčková, Věra Kobrlová a 
Andrea Košťálová; z košťálovského 
úřadu Iveta Piryová, Alena 
Drápalová, starosta Milan Havlík; 
dále občané Alexandra Špačková, 
její dcera Jana a Tomáš Chmelík.        

„Léto“ sponzorovali p. Ing. Petr 
Maur, MUDr. Vít Šlechta, MVDr. 
Michal Juračka, Mgr. Igor Činovec a 
Mgr. Jaroslav Vávra. Finančně 
podporuje festival po celou dobu jeho 
trvání městys Libštát. Děkujeme. 

Mgr. Jaroslav Vávra

 

PODZIMNÍ ČÁST FOTBALOVÉ SEZONY 2019/2020

Fotbalové tabulky mladší a starší přípravky se dle 
rozhodnutí FA ČR nesmí zveřejňovat.  

Společná mládežnická mužstva s FK Košťálov dosáhla 
těchto umístění: 

 

Okresní přebor s okresem Jičín - mladší žáci: 3. místo 
Okresní přebor - starší žáci: 3. místo 
Krajská liga dorostu - U17: 6. místo 
Okresní soutěž mužů – FK Košťálov - Libštát „C“: 8. místo 
Okresní přebor mužů – Jiskra Libštát: 2. místo 
Liberecký kraj,  1.A třída mužů – FK Košťálov - Libštát: 3. 
místo 

 

Děkuji všem trenérům, hráčům, funkcionářům, 
pořadatelům, sponzorům a městysu Libštát za obětavou 
práci a podporu fotbalu v Libštátě. Velké díky patří našim 
divákům a doufáme, že i na jaře najdou cestu do ochozů 
našeho stadionu. 

Do nového roku přeji všem pevné zdraví, veselou náladu, málo starostí a hodně radostí. 
Za TJ Jiskra Libštát Zdeněk Kousal 
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V LIBERECKÉM KRAJI SE NALÉZÁ 635 VÁLEČNÝCH HROBŮ, POMNÍKŮ A PAMĚTNÍCH DESEK

Jsou v mnoha vesnicích a 
městech po celém kraji a připomínají 
oběti těch, kteří padli ve válkách: 
hroby, pomníky a pamětní desky. Za 
příkladnou péči o tato pietní místa na 
více než desítce míst od Českolipska 
až po Semilsko předali v multi-
mediálním sále Krajského úřadu 
Libereckého kraje pamětní plakety 
zástupce ministerstva vnitra Imrich 
Vetrák a hejtman Martin Půta. 

„Kulturní vyspělost národa se 
pozná nejen podle toho, jak si váží a 
chápe svou vlastní historii, ale také 
jak o ni pečuje,“ uvedl hejtman Martin 
Půta. „Během třiceti let zasáhly do 
života obyvatel kraje hned dva 
válečné konflikty. Mobilizaci a útrapy 
první války pocítila snad každá rodina 
v tehdejším mocnářství, a ta druhá si 
s ní v mnohém nezadala. Je dobře, 
že města a obce nezapomínají na 
tyto neveselé události, ačkoliv se 
odehrály i před více, než sto lety.“ 

Vybraní zástupci si ocenění 
převzali za péči o hroby a památníky 
v Peřimově, Skalici u České Lípy, 
Chotovicích, Loktuši, Frýdlantu, 
Slané u Semil, Semilech, Libštátu, 
Veselé u Semil, Chuchelně, Příkrém 
a Vlastibořicích-Jivině. Za příkladné 

vedení centrální evidence válečných 
hrobů získal ocenění také pracovník 
odboru školství, kultury a vnějších 
vztahů semilského městského úřadu 
Roman Hedvičák a za dlouhodobou 
spolupráci s městem Jablonec nad 
Nisou při obnově mnoha památníků 
na jeho území akademický sochař Jiří 
Dostál a jeho syn Ondřej. 

Udílení pamětních plaket se 
konají po celé republice. Navrhují a 
doporučují je zástupci  všech krajs-
kých úřadů na základě vlastních 
kontrol a doporučení jednotlivých 
starostů měst a obcí. Souhlas s 
přidělením pamětních plaket vydává 
ministerstvo obrany. 

V Libereckém kraji je 635 váleč-
ných hrobů, pomníků a pamětních 
desek, kraj a ministerstvo v před-
chozích letech pamětní plaketou 
ocenily  deset jednotlivců, měst a 
obcí. Letos k nim přibylo dalších 
šestnáct. 

Odbor územního plánování a 
stavebního řádu Krajského úřadu 
Libereckého kraje spustil Interaktivní 
mapu válečných hrobů a pietních 
míst, jež se nalézá na webu 
http://oupsr.kraj-
lbc.cz/page4368/mapa-valecnych-
hrobu-a-pietnich-mist. 

Péče o válečné hroby nepředs-
tavuje jen údržbu jednotlivých 
památníků, ale i zrestaurování hrobů, 
které v minulosti zanikly; například 
v Jablonci nad Nisou loni zdařile 
obnovili tři pietní místa, která byla 
v minulosti zničena  a odstraněna. O 
válečné hroby se z vlastní iniciativy 
starají nejen samotní vlastníci, ale 
různá sdružení a sbory dobrovolných 
hasičů, jako je tomu třeba 
v Semilech-Bítouchově. Občas dojde 
i ke zřízení zcela nového pietního 
místa, jako například v obci Víska, 
kde na žádost Občanského sdružení 
Víska v roce 2015 vznikl památník, 
připomínající odvahu a statečnost 
posádky spojeneckého letadla, 
sestřeleného 5. března 1945. 

LK/Jan Mikulička 
(Převzato z genus.cz)

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY V LIBERECKÉM KRAJI MAJÍ NOVÉ OZNAČNÍKY

Od konce září 2019 vyměnila 
společnost Silnice LK a.s. na 
Frýdlantsku, Liberecku a Česko-
dubsku přes 500 kusů označníků 
autobusových zastávek. Stanice na 
silnicích I. třídy budou mít nové 
značení příští rok. Kraj do roku 2022 
vymění a doplní více než 3.000 
dopravních značek. Silnice LK 
spolupracují na výměnách se 
společností KORID LK. Liberecký 
kraj na nová značení v letošním roce 
vyčlenil částku 1,5 milionu korun. 
„Osazením více jak 500 kusů 
dopravních značek jsme ukončili 
první etapu výměny označníků 
autobusových zastávek. Chceme 

zvýšit úroveň veřejné dopravy v kraji 
a sjednotit označení zastávek 
příměstské a hromadné autobusové 
dopravy. Výměnu hradíme ze svého 

rozpočtu," uvedl Jan Sviták, 
náměstek pro resort dopravy, investic 
a veřejných zakázek.  

Liberecký kraj veškeré 
administrativní kroky konzultoval s 
vlastníky všech pozemních 
komunikací v regionu, na kterých 
autobusové zastávky jsou. 

V roce 2020 bude kraj pokračovat 
s výměnou označníků v dalších 
oblastech. Chce tak učinit i na 
státních silnicích I. třídy. „Předběžně 
jsme se na tom domluvili s 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR," 
dodal Sviták. 

První etapa výměny se neobešla 
zcela bez potíží. Polovina značek
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v terénu dosud chyběla a ty stávající 
byly až na výjimky na nepoužitelných 
sloupcích. Umístění nové značky do 
dopravního prostoru bylo často 
hledáním nejméně problematické 
cesty, kdy označník plní funkci a 
nepřekáží. „Označník zastávky totiž 
určuje místo, kde zastavuje přední 
část autobusu a kde nastupují 
cestující do předních dveří. Je to 
místo, které musí správně odhadnout 
třeba i nevidomý člověk a samoz-
řejmě řidič, jenž na tuto zastávku míří 

poprvé," vysvětlil Petr Šén, generální 
ředitel Silnic LK a.s. 

V několika případech se po 
domluvě se starosty osazoval 
označník na výložník čekárny, aby 
nepřekážel na chodníku. „Například v 
Lázních Libverda nechala obec na 
čekárnu a přístřešek výložník doslova 
přivařit, aby vše bylo ve vzájemném 
souladu," dodal náměstek Sviták.  

Označníky se v jednotlivých 
případech osazovaly i v rámci 
kompletních rekonstrukcí silnic na 

zastávkách v dalších částech kraje, a 
to například v Pěnčíně, v Turnově, ve 
Svijanech, v Libštátě, v Koberovech, 
v Roprachticích anebo v Poniklé. V 
příštím roce bude v rámci 
kompletních rekonstrukcí krajských 
silnic obnoveno značení zastávek 
třeba v úsecích silnic z České Lípy do 
Dobranova anebo v Roztokách u 
Jilemnice. 

(Převzato z nasepojizeri.cz) 

Fit club Pohoda 

PRAVIDELNÝ PROGRAM

   Pondělí 19:00   Power jóga - Daniela Pastorková (723 258 983) 
moderní dynamické cvičení 

  Úterý 18:00  MOHENDŽODARO - Anna Pourová (603 819 322) 
ženské meditace využívající tanec, relaxační pozice, muzikoterapeutické skladby 

   Středa 15:00   Setkávání čtenářů - Vendula Hradecká 
    inspirativní povídání o knihách, které čteme 
   Středa 18:00   Zpevňující cvičení - Lucie Plevová (732 883 078) 

cvičení pomáhá formovat tělo a zpevnit hluboký stabilizační systém

PO TELEFONICKÉ DOHODĚ 

   Masáže - Michal Balihar (603 512 561) 
     rekondiční, reflexní, relaxační 
  Kosmetické poradenství - Eva Janatová (728 739 286) 

péče o pleť na míru, výběr odstínu make-upu, rtěnky, líčení 
NEBO: péče o pleť na míru, líčení, minikurz líčení 
Aktuálně výběr dárků pro kamarádky, manželky, maminky ...  

   Terapie EFT, metamorfní technika (motýlí masáž) - Lucie Marková (775 918 018) 
   metody, které vedou k uzdravení těla i mysli 
 
  Podrobnější informace získáte na uvedených telefonních číslech. 

REKONSTRUKCE PROSTORŮ FIT CLUBU POHODA

Nutná rekonstrukce cvičebny ve fit 
clubu Pohoda (budova MŠ, zadní 
vchod) se uskutečnila ve druhé 
polovině srpna a začátkem září. 

Celý průběh je zdokumentován ve 
fotogalerii FB fit clubu. 

Byla potřeba výměny podlahy, 
protože v koberci se zadržovala 
vlhkost a nepříjemný zápach. To 
nastalo až po zateplení budovy a 
výměně oken, která neumožňují 
dokonalé vyvětrání místnosti. Nelze 
otevřít víc než na ventilaci. 

Řešením byla nákladná rekon-
strukce s výměnou podlahové kry-
tiny, které předcházelo odstranění 
starých krytin (koberec, lino, vlnitý 
papír). 

Následná nivelace dovolila míst-
nosti, aby se nadechla a zbavila 
starých pachů. Na podlahu jsme 
zvolili dřevěné lamely s dubovou 
dýhou. 

Staré zářivky jsou vyměněny za 
ledkové osvětlení a nad zrcadlem je 
stmívací lišta. 

Nechybí dokonalá výmalba 
cvičebny a chodby, nátěr dveřních 
zárubní, radiátorů a trubek k topení. 

Nová dřevěná podlaha voní a je 
velmi příjemná na pohled i na cvičení. 

Tímto Vás zveme k návštěvě při 
příležitosti cvičení nebo jiného prog-
ramu, uvedeného v rozpisu. Chceme 
se vrátit k pořádání přednášek, o 
které byl i v minulosti zájem. 

Eva Janatová, Anna Pourová
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Akce v Libštátě

TŘÍKRÁLOVÍ KOLEDNÍCI  
POPRVÉ V LIBŠTÁTĚ  

Jak je poznáte? 

Budou mít úředně zapečetěnou poklad-
ničku s logem Charity ČR a vedoucí se bude 
moci prokázat kolednickou průkazkou. 

Kdy?  

Od 2. 1. do 12. 1. 2020 

Kam příspěvky putují? 

- obětem živelných katastrof 
- na humanitární projekty v Indii 

(vzdělávání mladých lidí) 
- na činnost Oblastní charity Jilemnice 

(charitní taxi pro seniory a zdravotně 
postižené, humanitární šatník, potra-
vinová pomoc a hygienické zařízení 
pro osoby v nouzi, mateřské centrum 
Rodinka) 

Za všechny potřebné DĚKUJEME!

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V LIBŠTÁTĚ ZVE NA 

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY: 

  1. 12. 1. adventní v 9:00 – bohoslužby s večeří Páně – káže f. P. Hudec 
  8. 12. 2. adventní v 9:00 – bohoslužby – káže f. Jakub Hála 
15. 12. 3. adventní v 9:00 – bohoslužby – káže f. P. Hudec  
22. 12. 4. adventní v 9:00 – bohoslužby s dětskou vánoční slavností (divadlo dětí)  
24. 12. Štědrý den ve 14:00 - bohoslužby v kostelíku na Spálově – káže f. P. 
Hudec 
25. 12. Boží hod vánoční v 9:00 - bohoslužby s večeří Páně – káže f. P. Hudec  
29. 12. poslední neděle v roce v 9:00 - bohoslužby - káže f. J. Weinfurter 

Zároveň zveme na výstavu 30 let od sametové revoluce. Dobové 
dokumenty a vzpomínky účastníků jsou vystaveny na evangelické faře. Výstavu 
je možno zhlédnout takto: 6. 12., 13. 12. a 20. 12. vždy od 14 do 16 h., v neděli 
po bohoslužbách od 10 do 11 h. nebo po domluvě na tel. 721141691. 

Libštátský zpravodaj – měsíčník územního samosprávného celku. Vydává Městys Libštát, Libštát 198, 512 03 Libštát, 
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Milí čtenáři našeho zpravodaje, 

děkuji Vám za spolupráci a 
trpělivost v roce 2019, zvláště za 
včasné zasílání příspěvků. 

Přeji Vám příjemné prožití doby 
vánoční a do nového roku mnoho 
spokojenosti a radosti. 

Těším se na spolupráci i v roce 
2020. 

Marie Kafková 
  

Ze stolu redakce 


