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Informace z radnice 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ SOUSEDÉ, ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE, 

do nového roku 2020 mi dovolte ještě jednou Vám všem popřát hodně zdraví a spokojenosti v osobním i profesním 
životě.  

V letošním roce nás kromě prvořadé a stěžejní stavby kanalizace čeká i tak mnoho projektů a realizací, o kterých Vás 
budeme průběžně během celého roku jako vždy informovat.  

Ještě bych chtěl s ohledem na blížící se velké Libštátské jubileum zmínit tyto údaje o našem Libštátě. 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1322, od roku 1525 byl městečkem a 20. března 2014 byl obci obnoven 

status městyse. Tak tedy od první písemné zmínky o obci uplynulo již 698 let a za dva roky nás tedy čeká velmi pěkné 
kulaťoučké jubileum, na které bychom se rádi v předstihu připravili. 

 
 

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ 

DAR 
Velmi pěkně bych tímto veřejně 

poděkoval panu Josefu Chuchlíkovi a 
jeho firmě za poskytnutý finanční dar 
ve výši 206 000,- Kč. Finanční byl dar 
poskytnut za účelem úhrady podílu 
nákladů vyložených v souvis-losti s 
opravou komunikace Libštát – 
Svojek. Jedná se přímo o úplné 
zafinancování nových čtyř úseků 
třicetimetrových a jednoho úseku 
šedesátimetrových výhyben v úseku 
Svojeckého háje, které nám všem 
slouží k bezpečnému vyhnutí se s 
jakýmkoliv protijedoucím vozidlem 
tak, abychom zbytečně neničili a 
nenamáhali krajnice. V žádném 
případě by výhybny neměli sloužit pro 
parkování vozidel.  

Tento poskytnutý dar byl s panem 
Josefem Chuchlíkem před-jednán 
před samotnou realizací a co bylo 
slíbeno, bylo dodrženo, za což mu 
velmi pěkně děkujeme. 

 

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

2020 
Jarní termín slavnostního vítání 

nových občánků plánujeme v měsíci 
květnu, datum bude ještě upřesněn. 

Po narození děťátka je nutné 
vyplnit přihlášku k vítání občánků a 
donést ji na radnici. Přihláška je k 
dispozici na internetových stránkách 
městyse Libštát, nebo k vyzvednutí v 
kanceláři radnice. Přihlášku je třeba 
podat nejpozději do konce března 
2020. 

MÍSTNÍ POPLATKY 
Dovolujeme si Vás požádat o 

včasné zaplacení místních poplatků 
za odvoz odpadů a poplatek za psy. 
Platit je možné na Úřadě městyse 
Libštát, nebo na číslo účtu 
4428581/0100, do variabilního sym-
bolu uveďte číslo popisné nemovi-
tosti.  

Poplatek za odvoz odpadů je 500 
Kč za osobu a je třeba zaplatit do 30. 
6. 2020, studenti do 31. 10. 2020 
(nutné potvrzení o ubytování). 
Poplatek za psa zaplaťte do 30. 4. 
2020. Částka za jednoho psa činí 100 
Kč, za dalšího 150 Kč, důchodci platí 
za jednoho psa 50 Kč a za dalšího 
psa 75 Kč. Veškeré změny je nutné 
nahlásit do 15 dnů. 

Poplatky v hotovosti na úřadě 
vybíráme až od 27. 1. 2020. 

 

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ 
Fotografii na titulní stranu nám 

poskytl pan Lukáš Fiedler, velmi 
pěkně děkujeme. 

 

SBĚRNÝ DVŮR V LIBŠTÁTĚ V ROCE 

2020 | KAŽDÁ SUDÁ SOBOTA 9 -
12 HODIN 

V letošním roce se vracíme k 
dřívějšímu systému, kdy bude sběrný 
dvůr otevřen každou sudou sobotu 
(jednou za 14 dní). 

Pravidelný provoz bude zahájen 
v sobotu 7. března 2020. 

KANALIZACE V LIBŠTÁTĚ 
V měsíci lednu by se měla 

dokončit stoka L1 u objektu domu rd 
260. Pak je v plánu realizovat dále 
kanalizační stoku L1 v úseku od 
historického mostu až ke mlýnu (rd 
čp. 45), stoku La od mlýnu směrem k 
tenisovému kurtu (k rd čp. 300), stoku 
L4 včetně výtlaku od kina Beraňákem 
až pod objekt rd čp. 29 a také stoku 
L2 od radnice a pod objekt rd čp. 267 
a pak směrem ke školce  k objektu rd 
čp. 310.  

V tomto jakkoli nepředvídatelném 
zimním počasí se však uvidí, jaký 
bude postup prací, kde se začne dřív 
a kde později, protože někde 
potřebujeme, aby bylo zamrzlo, 
někde potřebujeme, aby byla 
dodržena určitá sjízdnost daných 
úseků komunikace atd. 

V každém případě děkuji Vám 
všem, že stavbu kanalizace tolerujete 
a vnímáte jako stavbu, která nám 
všem usnadní život, neboť pak již 
nebude nutné jakkoli prodlužovat 
nám všem již určitě propadlé 
povolení k nakládání s odpadními 
vodami, nebude nutné dovybavovat 
Vaše čistící zařízení (které nesplňuje 
nové nařízení a požadované 
hodnoty) o jakékoliv filtry, nebo celé 
náhrady a čističky, ale hlavně nám 
všem odbyde povinnost odebírat a 
vyhodnocovat odběry vzorků z 
vypouštěných odpadních vod, které 
je většinou nařízené na minimálně 2x 
ročně. 
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LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ | ROČNÍK 12 - Č. 1. LEDEN 1995 | PŘED 25 LETY | TOP ČLÁNKY STARÉ 25 LET 
Jsou přílohou na webových stránkách městyse Libštát a na 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. Pro všímavé dostává zpravodaj v roce 1995 novou grafickou podobu. 

 
 

V úctě k Vám Pavel Janata | starosta 

Novela zákona daně z nemovitých věcí 

DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ PODMÍNEK OSVOBOZENÍ POZEMKŮ S VYBRANÝMI KRAJINNÝMI PRVKY

Osvobození pozemku bude mož-
né uplatnit v rozsahu krajinného prv-
ku, a to skupiny dřevin, stromořadí, 
travnaté údolnice, meze, příkopu, 
mokřadu, pokud bude tento prvek 
evidován v evidenci ekologicky 
významných prvků.  

Pokud chcete uplatnit osvobození 
od daně z nemovitých věcí na 
zdaňovací období roku 2020 a kra-
jinný prvek nemáte zapsán do evi-
dence ekologicky významných prvků, 
je třeba podat podnět pro 
jeho  zapsání do 31. 12. 2019 na 
Státní zemědělský intervenční fond. 
Ten v současné době eviduje data o 
cca 15 000 krajinných prvcích, které 
se nacházejí na zemědělsky uží-
vaných pozemcích, nebo k nim 

přiléhají. Ve vztahu k těmto již 
evidovaným krajinným prvkům není 
třeba podávat nový podnět (žádost) 
k jejich zapsání.   

Pokud bude podnět k zaevi-
dování krajinného prvku podán až v 
roce 2020, bude citované osvobození 
možné uplatnit až na rok 2021.  
Stávající rozsah osvobození dle § 4 
odst. 1 písm. k) zákona o dani z 
nemovitých věcí bude podle 
přechodných ustanovení zákona 
aplikován do konce roku 2021. 
Poplatníci tak budou mít dva roky na 
to, aby si nechali krajinné prvky, které 
se nacházejí na jejich pozemcích, 
zapsat do evidence ekologicky 
významných prvků.  

Dále místo pozemků, které nelze 
žádným způsobem využívat, budou 
osvobozeny příkopy, mokřady, 
močály, bažiny, skalní útvary, rokle a 
strže, pokud jsou na pozemcích 
ostatních ploch mimo zastavěné 
území obce a nejsou užívány 
k podnikání. 

Zachováno bude rovněž osvo-
bození pozemků, na nichž nachází 
ochranné pásmo vodního zdroje I. 
stupně.  

Podrobnější informace k aplikaci 
osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) 
novely zákona naleznete na adrese 
www.financnisprava.cz 

 
V Praze dne 19. prosince 2019 

Ing. Mgr. Zuzana Mašátová
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Škola a školka v Libštátě 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE 

Celý prosinec byl ve škole ve 
znamení příprav na vánoční besíd-
ku, zkoušela se nejen divadelní a 
„sportovní“ představení, písničky, ale 
bylo třeba vyrobit i mnohé kulisy a 
výzdobu do kulturního domu. Dětský 
sbor pilně nacvičoval na své 
každoroční vystoupení v místním 
pečovatelském domě, kde děti nejen 
zazpívaly a zarecitovaly, ale obda-
rovaly seniory drobným dárečkem.  

Na začátku měsíce se dívky i 
chlapci 2. stupně zúčastnili hned 
několika turnajů ve florbale. 
Nejúspěšnějším družstvem byly 
mladší žákyně, které z okrskového 
kola v Semilech postoupily do kola 
okresního, které se konalo v neda-
leké Lomnici nad Popelkou. Dívky 

zde v těžké konkurenci obsadily 
pěkné 7. místo.  

10. prosince žáci 9. třídy navštívili 
Adventní trhy v Drážďanech, kde se 
setkali se žáky a učiteli partnerské 
školy v Ortrandu. Němečtí spolužáci 
si pro ně připravili komentovanou 
prohlídku historické části města. Na 
závěr si v malé pekárně nedaleko 
drážďanského trhu žáci sami 
vyzkoušeli, jak se peče tradiční 
vánoční štola. Následovaly pak 
nezbytné vánoční nákupy.  

V úterý 16. prosince se uskutečnil 
již osmý ročník projektového dne 
„English Day“ pro 2. stupeň, tento-
krát jsme se vydali k „protinožcům“ do 
Austrálie. Během dne mohli žáci 
získat netradičními metodami řadu 
zajímavých informací o Austrálii. V 
rámci projektového dne se konal tzv. 
„cake market“, kde žáci jednotlivých 
tříd prodávali vlastnoručně (mamin-
kami) vyrobené cukroví a jiné 
dobroty. Peníze, které se tímto 
způsobem vybraly, budou na zákla-
dě rozhodnutí žákovského parla-
mentu poukázány na dobročinné 
účely. 

Ve čtvrtek 19. prosince vyvr-
cholilo v místním kulturním domě 
celé prosincové zkoušení a chystání 
vánoční besídky. Dopolední předsta-
vení žáci již tradičně hráli pro děti z 
Mateřské školy v Libštátě a děti ze 
Základní školy Košťálov. Odpolední 
představení od 16 h se hrálo pro 
rodiče, babičky, dědečky, sourozen-
ce a veřejnost. Sál téměř „praskal ve 
švech“. Po závěrečné společné písni 

byl kulturní dům doslova naplněn 
dojetím a pýchou nad výkony 
účinkujících. Vánoční poselství bylo 
naplněno.  

Závěrem bych chtěla popřát 
jménem všech dětí a zaměstnanců 
MZŠ Libštát vše nejlepší v novém 
roce 2020.  

Mgr. Jana Kmínková  

Místní lidová knihovna Libštát 

NAŠE KNIHOVNA V NOVÉM ROCE

Milí čtenáři, v knihovně jsme 
zahájili nový provoz.  

Do jara plánujeme ve spolupráci 
s regionální knihovnou zprovoznit 
systém Tritius, který umožní online 
rezervace, do té doby lze půjčovat 
knížky dle starého systému. Na 

zavedení nového systému se velmi 
těšíme. 

Díky spolupráci s knihovnou v 
Semilech je knihovní fond opět z části 
obměněn o nové zajímavé tituly.  

Naše knihovna také obdržela 
knižní dary od některých občanů, 
kterým tímto velmi děkujeme. Tyto 
knihy postupně zaevidujeme a na-
bídneme k vypůjčení. V případě 
zájmu je možné knihovně věnovat 
knihy či časopisy, které nabídneme k 
výpůjčce dalším čtenářům. 

Informace z knihovny lze nalézt 
na Facebooku - Knihovna Libštát.  

Jakékoliv náměty či dotazy 
můžete zasílat na Facebook, email 
knihovna@libstat.eu, nebo nás přijít 
navštívit do knihovny každý čtvrtek 
od 14.00 do 17.00. 

Anežka Šimůnková

mailto:knihovna@libstat.eu
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Historie a současnost 

DŮM ČP. 13 

Okolo roku 1750 vystavěl Václav Plichta chalupu na přikoupeném pozemku od gruntu č. 9. Bylo zde pekařství 
Tauchman. Dům později vlastnil jeho zíta Fr. Dědek - asi do roku 1952. Po něm dům zdědil vnuk Mikuláš Leopold, od 
roku 2009 byla majitelkou jeho manželka Pavlína Leopoldová. V březnu 2017 jsou vlastníky Merwaldovi z Vyskře. 12. září 
2018 po jedné hodině v noci propukl požár podkroví a střechy, dům je od té doby neobyvatelný. Od roku 2019 vlastní dům 
paní Jolana Hartmanová. 

 
  

Dělo se v Libštátě 

LIBŠTÁT SE ZAPOJIL DO CELOREPUBLIKOVÉHO ZVONĚNÍ ZA SVOBODU

Za hry na kytaru se zpívaly písně 
Náměšť a Modlitba pro Mar-
tu. Přesně v 17:11 se pak jako v celé 
zemi i v Libštátě rozeznělo zvonění 
za svobodu. Zvlášť k tomuto účelu byl 
vyzvednut zvon z depozitáře Sboru 
Českobratrské církve evange-lické v 
Libštátě a sestavena improvi-zovaná 
zvonička. 

Historie zvonu je velmi zajímavá a 
vydala by na knihu. Čtenáři 
Libštátského zpravodaje o ni budou 
jistě brzy informováni slovy faráře 
Petra Hudce, který jeho historii 
pečlivě studuje. Zde jen uvedeme, že 
vydržel v Libštátě jen díky odvaze 
našich libštátských předků, kteří jej 
ukryli a tak jako jediný z Libštátských 
zvonů zůstal zachráněn před 
rakouskou armádou, která ostatní 
zvony zlikvidovala. Nepochybně pro 
něj naši předci velmi riskovali. Jeho 
zazvonění v den Boje za svobodu a 
demokracii tak dostává další 
rozměry. V Libštátě přečkal dvě 
světové války, totality. Od roku 1956 
zvonil teprve posedmé. Neodpovída-
jící statika totiž neumožňovala použi-

tí zachráněného zvonu v kostele 
augšpurského vyznání, tedy prost-
ředním z našich libštátských svato-
stánků. 

Shromáždění se po zvonění 
odebralo do budovy fary, kde byl 
promítán dokumentární film vyro-
bený ještě roku 1989 s názvem 
Něžná revoluce. Po jeho zhlédnutí 
zazpíval písničkář Bohdan Miku-
lášek. Jeho nejznámější písní je 
Dům, kde bydlí láska z roku 1968. 
Nejvýznamnější je však píseň Ticho, 
kterou napsal v den, kdy zemřel Jan 
Palach. Normalizačním perzekucím 
pak čelil jako student nejen on, ale 
např. i jeho tehdejší přítelkyně. Přes 

všechny snahy StB žijí dodnes spolu 
ve šťastném manželství. 
Na závěr přítomní poseděli u 
kulatého stolu a sdíleli zážitky a 
postřehy staré 30 let i méně. 
Připraveno bylo bohaté občerstvení, 
které lidé přinesli. Dnes můžete v 
prostorách fary (čp. 83) shlédnout 
zajímavou výstavu k událostem roku 
1989, kde jsou dobové tiskoviny, 
svědectví, ale také zajímavé názory 
těch samých svědků událostí, kteří 
nahlíží na převrat a celou 
polistopadovou dobu s odstupem 30 
let. Otevřeno dle domluvy a každou 
neděli po 10. hod. 

Václav Uzel 

V měsíci lednu slaví své životní 
jubileum 

paní Anna Pospíšilová 

a pan Vladimír Šrajer. 
 
Oslavencům blahopřejeme. 

Společenská rubrika 
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32. ROČNÍK VÁNOČNÍHO ŠACHOVÉHO TURNAJE V BLESKOVÉ HŘE 

28. 12. uspořádal Šachový klub 
Libštát poslední turnaj v roce 2019 v 
našem kraji, a to již 32. ročník 
Vánočního šachového turnaje v 
bleskové hře. 

Turnaj se již tradičně odehrál v 
prostorách sálu místního kulturního 
domu za podpory Autobazaru 
Lomnice n. P. a městyse Libštát. 
Turnaj zahájil starosta Libštátu Pavel 
Janata. Na fotce spolu s Jiřím 
Pospíšilem (předsedou Šachového 

klubu Libštát) a místostarostou 
Janem Šimůnkem, dlouholetým 
členem domácího šachového oddílu 
a zároveň ředitelem turnaje.  

Silně obsazeného turnaje, který 

končívá kolem půlnoci se zúčastnilo 
58 hráčů a hráček, kteří byli rozděleni 
do pěti skupin ve kterých hrál každý s 
každým. Poté byli hráči dle výsledků 
opět rozděleni do skupin dle pořadí a 
v těchto skupinách se již hrálo o 
celkové umístění. 

Celkovým vítězem se stal již 
pošesté Zdenek Maršálek, který ve 
finálové skupině vyhrál jasně 
poslední partii o první místo nad 
Matějem Hurtíkem (celkově druhým). 

Třetí skončil Marek Sýkora, který 
jediný dokázal ve finále vítěze 
porazit. 
 

Šachový klub Libštát děkuje všem 
za účast i pomoc s turnajem a  přeje 
vše nejlepší v roce 2020.

Čtenářský klub Libštát 
MILÍ SPOLUOBČANÉ A MILOVNÍCI KNIH A ČTENÍ, 

ráda bych Vás pozvala na 
setkávání Čtenářského klubu Libštát, 
které bude každý sudý týden ve 
středu od 15 hodin v domově s 
pečovatelskou službou nebo na 
radnici ve spolupráci s knihovnou. 

V rámci čtenářského klubu plánuji 
knižní bazar, kde budete mít možnost 
vyměnit nebo prodat knihy, které 
nechcete nebo na které nemáte 
proctor. Dále bych ráda uskutečnila 
čtenářskou výzvu, předčítání a 
podobné aktivity. Další nápady vítám.  

Můj čtenářský tip na knihu na 
daný měsíc bude vždy zveřejněn na 
nástěnce ve vstupní hale radnice. 

Vaše tipy na knihy jsou vítány. 

S láskou knihomolka  

Plesy v Libštátě 

SPORTOVNÍ PLES 

TJ Jiskra Libštát si Vás dovoluje 
pozvat na neskutečný LXXIII. (73.) 
SPORTOVNÍ PLES, který se koná v 
sobotu 18. ledna 2020 od 20:00 hodin 
v Kulturním domě v Libštátě. K tanci i 
poslechu hraje Konverze Band. 

DĚTSKÝ KARNEVAL 

V neděli 19. ledna 2020 od 14:00 
hodin DĚTSKÝ KARNEVAL. 

NÁMOŘNICKÝ BÁL 

L. (50.) jubilejní NÁMOŘNICKÝ 
BÁL se bude konat v sobotu 8. února 
2020 od 20 hodin v prostorách 
Kulturního domu v Libštátě.  
 

HASIČSKÝ PLES 

Sbor dobrovolných hasičů v 
Libštátě Vás srdečně zve na 
HASIČSKÝ PLES, který se koná v 
sobotu 15. února 2020 od 20:00 
hodin v Kulturním domě v Libštátě. K 
tanci a poslechu hraje SONET RNDr. 
Jiřího Jíny. 

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 31.1.2020. Příspěvky odevzdávejte na radnici městyse Libštát nebo na referent@libstat.eu. 


