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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ SOUSEDÉ, ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE, 
V minulém čísle jsem velmi pěkně děkoval všem libštátským ženám, kteří šily, šijí a zásobují nás zatím nezbytnými  

rouškami, které se zřejmě jen tak rychle z našeho běžného života nevytratí, ale velmi rád bych se mýlil. 
Velmi pěkně bych chtěl poděkovat všem majitelům Libštátským obchodů a jejich prodavačům a prodavačkám, že své 

obchody provozovali i v době nouzového stavu, v náročných podmínkách (v rukavicích a rouškách) bez jakýchkoliv 
omezení. Patří jím za to všem velký dík. 

Dále bych chtěl velmi pěkně poděkovat našim učitelům a učitelkám, kteří se snaží na dálku prostřednictvím e-mailu, 
či videokonferencí vzdělávat naše děti.  

Velké poděkování patří také všem rodičům, kteří se musí o své děti v době, kdy jsou školy zavřené postarat, 
zkontrolovat, zdali se učí, zdali dělají a odevzdávají úkoly, uvařit jím oběd. Je to někdy hodně náročné. 

Děkuji Vám všem, že jste respektovali a dodržovali různá nařízení, která se měnila a mění každým dnem. Věřím, že 
se již brzy vrátíme všichni do pohodového života, bez jakýchkoliv omezení a nařízení. 

KANALIZACE V LIBŠTÁTĚ 

Aktuálně probíhá stavba kanali-
zace v úseku od budovy Úřadu 
městyse Libštát čp. 198, po křižovat-
ku silnic II/283 a II/286 (Na hrani-
cích) a také na Vyšehradě. V květnu 
by měla ještě započít stavba kanali-
zace od kina k tenisovému kurtu. 

S majiteli domů v dotčeném úse-
ku, kde se provádí aktuálně 
kanalizace budou pracovníci stavby 
komunikovat o možnosti příjezdu 
k nemovitostem. Platí dohoda, že 
v úseku od domu manželů Čecho-
vých až na Hranice bude jeden pruh 
komunikace pro místní zprůjezdněn 
s ohledem na provádějící práce 

(neomezovat pracující stroje, vyčkat 
až bude plné auto atd.).  

Úplná uzavírka krajské silnice 
II/283 je naplánována od dubna do 
srpna, a to hlavně s ohledem na to, 
že se stavba v tomto úseku může 
třeba díky skále v podloží časově 
natáhnout. Zároveň se dá také 
předpokládat, že se stavba v tomto 
úseku dokončí, když to půjde lehce, 
třeba i dříve než do konce srpna.  

Úplná uzavírka silnice na 
Vyšehradě na pozemcích pč. 2126/4 
a 2190 v úseku od křižovatky se 
silnicí II/283 (křižovatka pod koste-
lem sv. Jiří) po 1,2 km směrem na 
Svojek (odbočka na tzv. panelovku) 
je naplánována do 26. 6. 2020. 

Neopomenu, jako vždy dodat, že 
velmi pěkně 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 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 vyhod-
nocovat odběrů vzorků z 
vypouštěných odpadních vod, které 
je většinou nařízené na min. 2x rok.  

V případě jakýchkoliv dotazů se 
určitě zastavte na radnici, kde Vám 
velice rád zodpovím Vámi pokládané 
otázky. 

KOMUNIKACE NA KONČINÁCH 
S ohledem na uzavírku silnice 

II/283 (od radnice do Košťálova) a 
na Vyšehradě registrujeme vyšší 
dopravní aktivitu v lokalitě na 
Končinách, přes které řidiči jezdí od 
Svojku do Libštátu, ale také od 
Černého moře do sousedních 
Kundratic. Prosíme tyto řidiče, aby 

využívali pouze zpevněné polní a 
lesní cesty a nejezdili po pastvinách 
a loukách, které k tomu nejsou 
určené. Ničíte našim zemědělcům 
drahocennou půdu. Případné problé-
my budeme řešit. Velmi pěkně děku-
jeme. 

LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ 
PŘED 25 LETY 

Je nám velmi líto, ale zpravodaj 
z dubna 1995 se nám nepodařilo 
v dostupných archivech dohledat. 

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ 

Fotografii na titulní stranu 
vyfotografoval starosta Pavel 
Janata. 
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LIBŠTÁT

Dle původního plánu bylo jednání 
ZML naplánováno a řádně oznáme-
no a svoláno na středu 25. března 
2020, s ohledem na v té době 
vydané informace Ministerstva vnitra 
ČR týkající COVID-19, jsme však 
museli jednání zastupitelstva zrušit.  

S ohledem na vývoj situace bylo 
možné zhruba po jednom měsíci 
svolat jednání ZML za podmínky, že 
bude probíhat dle usnesení vlády č. 
388, ze dne 6.4.2020 (151/2020 
Sb.), které se týká přijetí krizových 
opatření týkajících se jednání 
zastupitelstev obcí a krajů. Jedná se 
zejména o dodržování odstupu mezi 
sebou nejméně 2 metry a použití 
ochranných prostředků dýchacích 
cest (nos, ústa) jako je respirátor, 
rouška, ústenka, šátek, šál, nebo 
jiné prostředky, které brání šíření 
kapének.  

Jednání zastupitelstva se tedy 
uskutečnilo na sále KD ve středu 29. 
dubna 2020. Kompletní zápis 
z jednání je k náhledu jako vždy na 
našich webových stránkách.  

Ale přeci bych se velmi rád zmínil 
o dvou projednávaných bodech, o 
novém Libštátském zastupiteli a o 
schválení rozpočtu na rok 2020. 

S ohledem na pro nás velmi 
smutnou zprávu, kdy nás nečekaně 
a náhle opustil náš zastupitel Ing. Jiří 
Maťátko, jsme na jednání zastupi-
telstva přistoupili ke složení slibu 
nového zastupitele, 1. náhradníka 
strany KDU-ČSL, pana Jana Kafky, 
který složil předepsaný slib. 

Dalším důležitým bodem bylo 
schvalování rozpočtu, který byl 
předjednán na prvním jednání 
zastupitelstva dne 4. března 2020 a 
poté byl řádně vyvěšen předepsa-
ným způsobem. 

S ohledem na nikým nepřed-
pokládaný vývoj situace, týkající se 
výskytu koronaviru v ČR a s ohle-
dem na nastartování ekonomiky byl 
zastupitelům k tomuto projednávané-
mu bodu předložen níže uvedený 

článek Ministerstva financí ČR ze 
dne 21. 4. 2020 - odkaz: 
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tisko
ve-zpravy/2020/obce-a-mesta-
mohou-bez-obav-investovat-d-38249 
„Obce a města mohou bez obav 
investovat do svého rozvoje“. 

Územní samosprávní celky bu-
dou mít i letos dostatek finančních 
prostředků na realizaci svých inves-
tičních aktivit. Ministerstvo financí 
nechystá žádnou úpravu rozpoč-
tového určení daní, která by šla v 
neprospěch obcí a měst. Investicemi 
samosprávy podpoří hospodářský 
rozvoj nejen svého regionu, ale i 
celé České republiky. 

„Stejně jako stát by i města a 
obce neměly své investice omezo-
vat, ale naopak navyšovat. Vláda 
včera schválila novelu státního roz-
počtu, která navyšuje výdaje státu o 
dalších 40 miliard korun. Na tyto 
výdaje si přitom stát neváhá půjčit na 
finančním trhu. Větší objem investic 
realizovaných na úrovni územních 
rozpočtů výrazně přispěje ke snížení 
negativních dopadů současné koro-
navirové krize do ekonomiky celého 
státu. Investice jsou motorem ekono-
miky, proto se na nich musejí podílet 
také samosprávy. Ty mohou zapojit 
do financování své rezervy a v 
případě potřeby využít v současné 
době levných úvěrů,“ uvádí minist-
ryně financí Alena Schillerová. 

Obce a kraje mají na svých 
bankovních účtech celkem 302 mld. 
Kč. Hospodaření územních samo-
správ skončilo v loňském roce 
přebytkem ve výši 31,4 mld. Kč. 
Územní samosprávy tak mohou bez 
obav realizovat rozvojové záměry 
předpokládané pro letošní rok, a to i 
v případě meziročního poklesu 
daňových příjmů obcí a krajů. 

Finance obcí a krajů jsou ve 
skvělé kondici. Jejich hospodaření již 
osmým rokem po sobě skončilo v 
přebytku. Za rok 2019 to bylo téměř 
32 miliard, což je historicky druhý 

nejlepší výsledek. Celkové příjmy 
samospráv dlouhodobě rostou. Na 
tom mají největší zásluhu daňové 
příjmy, které loni přesáhly částku 
320 miliard korun. Investice obcí a 
krajů v loňském roce dosáhly 123,6 
mld. Kč. 

"Územní samosprávy mají, a to i 
přes letošní očekávaný pokles daňo-
vých příjmů, dostatek prostředků na 
investice do svého rozvoje. A 
rozhodně by na něj neměly rezig-
novat. MF proto očekává ze strany 
samospráv vyšší investice i v 
letošním roce, aby tak i svým dílem 
přispěly k nastartování české ekono-
miky,“ vysvětluje ministryně financí. 

Sdílené daně představují 70 % 
celkových příjmů obcí a zhruba 
třetinu příjmů krajů. Pokles celostát-
ního daňového inkasa tak bude 
znamenat i pokles jejich rozpoč-
tových příjmů. Podmínky hospoda-
ření v letošním roce budou v 
důsledku současné situace odlišné 
od předchozích let, kdy obce a 
města vykazovaly dynamický mezi-
roční nárůst celkových příjmů. 

Z aktuálních predikcí však 
vyplývá, že meziroční pokles sdíle-
ných daňových příjmů obcí a krajů 
by se mohl pohybovat pouze kolem 
10 %. I přes tuto nepříznivou 
prognózu by samosprávy neměly mít 
problém realizovat své plánované 
investice. Předpokladem ale je, že 
využijí své rezervy. To znamená 
prostředky uspořené v důsledku 
bezprecedentního růstu daňových 
příjmů v minulých letech. 

Daňové příjmy patří mezi nejdůle-
žitější zdroje financování samospráv 
a jsou rozdělovány na základě 
zákona o rozpočtovém určení daní. 
Poslední změnou v tomto zákoně 
bylo navýšení podílu na DPH pro 
obce na 23,58 % s účinností od 1. 
ledna 2018. 

 "Ministerstvo ani vláda v tuto 
chvíli rozhodně nebude navrhovat 
žádnou úpravu rozpočtového určení 
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daní v neprospěch územních samo-
správ. Obce a kraje se tak nemusí 
obávat o své zákonem dané příj-
my," doplňuje Alena Schillerová. 

Pokud se obec rozhodne krátit 
svůj rozpočet, pak tak činí výlučně 
na základě svého vlastního rozhod-
nutí. Ministerstvo financí ale obce a 
také kraje vybízí, aby své rozpočty 
nekrátily a pro financování svých 
investičních aktivit využily prostředky 
na svých bankovních účtech či levné 
bankovní úvěry. 

V této souvislosti Ministerstvo 
financí rovněž připomíná, že fiskální 

pravidlo rozpočtové odpovědnosti 
obcím nestanovuje strop zadlužení. 
Pouze určuje výši minimálních splá-
tek dluhu v případě překročení sta-
novené hranice. Proto ani toto pra-
vidlo není překážkou pro investo-
vání. 

„V dnešní době tak hlavním úko-
lem starostů a primátorů bude 
přesvědčit své kolegy v zastupitelst-
vech, aby právě zvýšenou investiční 
aktivitou podpořili hospodářský roz-
voj jak své obce, tak ve výsledku i 
celé České republiky,“ uzavírá mi-
nistryně financí (konec článku).  

Velice rád bych ještě zmínil, jak 
je na tom náš městys finančně 
zdravě. K 31. 3. 2020 jsme měli na 
účtech (základní běžný účet, účet 
dotací, fond rozvoje bydlení a účet 
darů) celkem 23 636 543,19 Kč 

Přítomní zastupitelé s menšími 
úpravami schválili všemi hlasy roz-
počet městyse Libštát, ve kterém je 
počítáno s příjmy ve výši 
22 101 594,00 Kč a výdaji ve výši 
33 988 121,07 Kč. Rozpočet je 
navržen jako schodkový, schodek ve 
výši 11 886 527,07 Kč je kryt přebyt-
kem hospodaření z minulých let. 

V rozpočtu se počítá s následujícími plánovanými investicemi a investičními akcemi, s ohledem na nepředpokládaný 
vývoj situace se však asi ne vše stihne v letošním roce zrealizovat a uskutečnit. Čas ukáže, ale budeme se snažit.

 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ | ČP 212, 242, 12, 32, 
315 

půdní byt ve školce a kině_výměna střešních oken | 
opravy bytu v ubytovně  

čp 32_stříška nad vstupem do obchodu_výměna oken 
v celém domě  

 KOVOZÁVODY 
kovozávody | el. připojení | průjezdnost komunikace | 

příprava na zázemí sběrného dvoru  

 KINO 
nové vstupní dveře | úprava topení (uzávěr na topné 

větvi) tak, aby byla vytápěn jen vestibul | který bude 
sloužit jako šachová klubovna a tím pádem bude 
uvolněna zasedací místnost radnice, kterou zmoderni-
zujeme  

 VOLNOČASOVÉ CENTRUM LIBŠTÁT HLIŇÁK | 

PROSTOR ZA OBJEKTEM COOPU U LÁVKY NA 

MALOU STRANU 
Areál Hliňák | domovní rozvod vody | kanalizační 

potrubí | el. přípojka | dopojení k provizorní stavbě  
workoutové hřiště  

 OSTATNÍ 
kamerový systém | dokončení | I. etapa DPS | 

rozšíření do Kovozávodů  
změna územního plánu č. 2  

 KD, RESTAURACE, SÁL 
výměna 6 ks WC starých záchodových mís včetně 

splachování | hrnce a nádobí  
židle na sál  
výměna oken v prostoru restaurace 

 KOMUNIKACE, CHODNÍKY, MOSTY 
most na Hořením konci  
chodníky a zřízení sjezdu na Větrově  
nákup pozemků pod komunikacemi  
projekty a studie chodníků a komunikaci | komunikace 

nad Kotlem vč. rozšíření vozovky a chodníku | chodník od 
radnice směr Košťálov | chodník od náměstí k DPS | 2x 
přechod pro chodce na náměstí | autobusový záliv | nový 
Beraňák  

opravy komunikací  

 MŠ 
rekonstrukce sociálního zařízení v suterénu školky | fit 

klub Pohoda  
nové sociální zařízení v suterénu školky pro tělocvičnu  
nátěr poslední loni nenatřené střechy  

 VODOVOD A KANALIZACE 
úprava vodárny ke komfortnímu odběru užitkové vody 

(zkulturnění odběrného místa)  
vodní zdroj Hliňák ½, dokončení  
vlastní podíl na kanalizaci v roce 2020  
projekty soukromých kanalizačních přípojek, části 

tlakové kanalizace  
případné výměny vodovodní sítě (nevynucené 

stavbou kanalizace) ale vhodné vlivem stáří na výměnu 
(Beraňák, Vyšehrad, za mostem u Ničů) 

vodovod Vyšehrad 

 PROJEKTY 
projekt a demolice čp. 31  
projekt venkovního zázemí pro MŠ a MZŠ_herna 
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 MZŠ 
oprava tělocvičny | spoluúčast dotace 

 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ ZA MZŠ 
zrušení nebezpečného a nevyhovujícího schodiště u 

víceúčelového hřiště | nízký opěrný tarásek s lavičkami | 
zavezení schodiště hlínou | tím vznikne rozšířená plocha 
u hřiště | kde vybudujeme malé workoutové hřiště zdarma 
a vrh koulí  

 TECHNICKÁ SKUPINA MĚSTYSE LIBŠTÁT 
infraset.cz | prokazatelně nejlepší technologii pro 

opravy asfaltových povrchů, kterou byla vyvinuta 
speciálně pro obce a města. Zakoupením infrase-
tu získáme kompletní vybavení pro opravy výtluků, 
prasklin, kanálů, děr, vypouklin a jiných defektů na 
asfaltových silnicích, cyklostezkách, chodnících, kaná-
lech, hřištích, parkovištích a nájezdech  

poloautomat Regon R2 (štípací automat na dřevo)  

 MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA 
dovybavení knihovny | spoluúčast dotace | nákup knih  

 DPS 
sušička na prádlo  

 JSDH 
dovybavení jednotky  

 RADNICE 
osobní automobil  
zasedací místnost | v případě přestěhování šachistů 

do vestibulu kina | nové stoly a židle | cca 150 tis Kč 
klimatizace | pevná, nebo mobilní 
projekt využití půdních prostor, včetně prosvětlení 

prostor a budoucí nutné výměny špatné střešní krytiny  
nová kopírka | nájem + spotřební materiál  
pořízení reprezentativních (výroční logo) plastových 

vratných (prodejních) kelímků na obecní akce 

 DOTACE SPOLKŮ

DROBNÁ ZMĚNA OTEVÍRACÍCH HODIN POBOČKY ČESKÉ POŠTY V LIBŠTÁTĚ 

Snažili jsme se s vedením České pošty, s.p. 
dohodnout, aby bylo jeden den v týdnu otevřeno pro 
veřejnost déle než obvykle, přání bylo do 17 hodin, tak 
jako máme otevřeno na radnici v úřední den. Na úkor 
delší otevírací doby v pondělí, kdy bude tedy otevřeno do 
17 hodin, bude každý pátek otevřeno pouze od 8:00 do 
13:15h, ale zase bez jakékoliv polední přestávky, což je 
také prima. 

 

Podařilo se a tak od 1. června 2020 bude otevírací doba 
České pošty upravena takto. 

Pondělí  8:00-11:00  13:00-17:00 
Úterý  8:00-11:00  13:00-15:45 
Středa  8:00-11:00  13:00-15:45 
Čtvrtek  8:00-11:00  13:00-15:45 
Pátek 8:00-13:15 
Věřím, že si na novou otevírací dobu brzy zvykneme a 

bude pro nás větším komfortem. 
 

V úctě k Vám Pavel Janata | starosta 

Vodovod a kanalizace 

CENÍK PRO OBDOBÍ OD 1.5.2020

Od 1.5.2020 dochází ke změně sazby ze 
současných 15% na 10%, adekvátně se tak zlevňuje 
cena vodného a stočného pro občany – neplátce DPH. 

Z důvodu ochrany zdraví nás všech a za účelem 
eliminace rizika nákazy koronavirem neproběhly ke konci 
dubna fyzické odečty vodoměrů. 

Pro fakturaci bude použit odhad dle průměrné 
spotřeby odběrného místa za předchozí rok. 

Faktury budou splatné 31.5.2020, plaťte prosím 
bezhotovostně, přeplatky budou vráceny na účty nebo 
použity na zálohy na příštího období. 

Další odečty pak budou provedeny fyzicky po jednom 
roce, tedy v dubnu 2021. 

Majitelům bytových domů a dalším – především 
podnikatelským subjektům můžeme provést i vyúčtování 
na konci roku s provedením samoodečtu a nahlášení 
stavu účetní Svazku p. Věře Seidlové, tel. 739 098 345 
nebo mail ucetnisvazku@kostalov.cz 
 
Voda  20,33 Kč bez DPH  22,36 Kč s DPH 
Kanalizace stará  8,52 Kč bez DPH  9,37Kč s DPH 
Kanalizace nová  31,26 Kč bez DPH   34,39 Kč s DPH 

Odpadní voda 1m3  150,- Kč bez DPH   165,- Kč s DPH 

Služby (1 hodina)  450,- Kč bez DPH   544,- Kč s DPH 

Výměna vodoměru  1000,- Kč 
 

Věra Seidlová
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Škola a školka v Libštátě

VÝUKA NA DÁLKU

Již několik týdnů náhradní domá-
cí výuky máme za sebou. Je to 
nové, jiné a náročné pro všechny 
zúčastněné. 

Děti z prvního stupně dostávají 
úkoly na stránkách školy v sekci 
domácí úkoly a komunikují se svými 
učiteli většinou přes e-mail. Ti mladší 
jsou sice moc šikovní, ale bez 
pomoci rodičů se neobejdou.   

Starší žáci z druhého stupně se 
vzdělávají přes školní informační 
systém Bakaláři. Úkoly odevzdávají 

přes aplikaci Google Classroom a G-
mail. Mají také třídní chaty a 
videochaty pomocí Google Meet. 
Zvládnou tedy sami plnit zadání. 
Rodiče by měli pouze dohlédnout na 
to, aby se jejich dítě pokusilo vyřešit 
zadaný úkol a hotový odeslalo 
svému učiteli. Pokud si s ním neví 
rady, může se obrátit na vyučujícího, 
který úkol zadal.  

Komunikace učitelů se žáky je 
jiná - zvláštní. Nemůžu jednoznačně 
říci, jestli dobrá nebo špatná. Chybí 
nám osobní kontakt, ale získáváme 
nové zkušenosti s on-line výukou. 
Na pomoc využíváme výuková videa 
z Youtube, Stream, ale i interaktivní 
učebnice (př. Didakta, Flexibooks, 
Taktik, Euromedia, Nová škola,..). 

Dětem, které pilně pracují, držím 
pěsti a přeji, aby jim šla práce od 
ruky. A těm, které lenoší, vzkazuji, 
aby se probudily a zabraly. Prázd-
niny jsou až od července.  

Moc bych chtěla poděkovat všem 
rodičům za spolupráci a popřát jim 
hlavně zdraví a pevné nervy. Třeba 
už se brzy dočkáme a v klidu a 
pohodě se ve škole setkáme! 

M. Hloušková

Knihovna v Libštátě 

KNIHOVNA OPĚT V PROVOZU! 

Na konci dubna došlo k náhlým změnám a naše knihovna se pomalu vrací 
k běžnému fungování. Otevřena je každý čtvrtek od 14.00 do 17.00. Stále platí 
hygienická opatření, a proto do knihovny vstupujte pouze s ochrannou 
rouškou. U vstupu do knihovny je k dispozici dezinfekce. Vrácené knihy 
ukládáme do karantény a k výpůjčce nabízíme až další týden. 

Během úprav prostorů jsme vyřadili knihy, které nabízíme zdarma k 
rozebrání v zasedací místnosti v otvírací době knihovny. Odložené besedy 
plánujeme uskutečnit na podzim.  

Přijďte si vybrat z dalších novinek, které pro Vás máme připravené: 

- David Walliams - Půlnoční gang 
- Giannelová Valentina - Říkejte mi Greta 
- Lustig Arnošt - Collete 
- Michal Viewegh - Můj život po životě 
- Pavel Čech - Dědečkové 

- R. J. Palaciová - (Ne)obyčejný kluk 
- Velká dětská Bible 
- Vlastimil Vondruška - Kronika zániku Evropy 
- Zdeňka Bezděková - Říkali mi Leni 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Anežka Šimůnková
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Historie a současnost 

DŮM ČP. 17
16.1.1802 Václav Vávra z čp. 16 

(nemaje dětí) prodal svému strýci 
Václavu Vávrovi 23 jiter pozemků ke 
starému domu čp 17. Stálo nad čp. 
16. Asi roku 1890 bylo zbořeno. 

Číslo popisné 17 dostala nová 
škola postavena za 2.600.000 Kč. 
Vyučovat se zde začalo začátkem 
roku 1931. Od září 1944 zabrána 
nejprve pro muže a od 20.11. pro 
215 děvčat od Plzně pracujících ve 

firmě Zittwerg v Řekách. Děti se 
částečně učí v čp. 198. Od 
10.4.1945 ubytováno 200 němec-
kých vojáků, děvčata odešla do Se-
mil. Roku 1946 je zde zřízena mateř-
ská školka, v ní 21 dětí. Byla zde do 
roku 1980, kdy byla pro školku 
postavena nová budova. Též zde byl 
ředitel školy Kudelka Jiří, kterému 
bylo dovoleno v době totality s celou 
rodinou jet na dovolenou do Švý-

carska a zůstali tam natrvalo, v září 
1979 tak byla škola bez ředitele. 

Škola se stále modernizuje. 
Z půdy jsou počítačové učebny, roku 
2004 byla dokončena přístavba. Za 
školou se postavila velká tělocvična, 
dokončena roku 2007- Roku 2010 se 
mění okna. V roce 2011 se dělá 
zateplení s novou omítkou. V roce 
2018 se za školou buduje sporto-
viště. Modernizace pokračuje. 

  

Fotbalisté 

PŘEDČASNÝ KONEC SEZONY V AMATÉRSKÉM FOTBALU 
Vzhledem k pandemii koronaviru rozhodl Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR na svém zasedání, konaném 7. 

dubna 2020, že ke dni 8. dubna 2020 budou předčasně ukončeny veškeré amatérské fotbalové soutěže. Jejich 
pokračování by za současného stavu bylo velkým zdravotním rizikem pro všechny zúčastněné. Konečné pořadí 
v tabulkách soutěží je dáno stavem k 8. dubnu, žádné kluby však nepostupují ani nesestupují. Jako nejpozdější termín 
pro podzimní start mistrovských bojů, resp. jejich rozlosování, byl stanoven 15. srpen. 

1.A třída LKFS mužů – čelo tabulky 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1 Lomnice n. Popelkou 10 2 1 46:14 32 

2 SK Jívan Bělá 9 1 3 41:21 28 

3 FK Košťálov/Libštát 8 1 4 40:22 25 

 

Okresní přebor OFS mužů – čelo tabulky 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1 SK Mírová pod Kozákovem 10 1 0 51:15 31 

2 Jiskra Libštát 8 2 1 48:22 26 

3 SK Jilemnice 7 3 1 35:14 24 

 

Okresní soutěž OFS mužů – část tabulky 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1 FC Tatobity 8 0 3 35:25 24 

2 FC Víchová 7 2 2 32:12 23 

3 Sokol Horka 7 0 4 33:26 21 

8 FK Košťálov/Libštát C 3 3 5 23:27 12 
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Mezinárodní týden kompostu 

VYŽIVUJE PŮDU, ZMENŠUJE SKLÁDKY, ZADRŽUJE VODU - KOMPOST MÁ SMYSL I SVŮJ MEZINÁRODNÍ TÝDEN

Kompost je důležitým hnojivem, 
které se vyrábí z biologicky rozloži-
telných odpadů. Jeho prostřednictvím 
je možné dodat do půdy významné 
množství organické hmoty a živin za 
současného zlepšení retenčních 
schopností půdy. První týden v květnu 
patří už tradičně Mezinárodnímu týdnu 
propagace kompostu (International 
Compost Awareness Week - ICAW). 

Po celém světě se na začátku 
května konají akce zaměřené na 
podporu výroby a používání kom-
postu, a to v obcích, podnicích, ško-
lách i v organizacích, které se kom-
postováním zabývají. Historie Meziná-
rodního týdne propagace kompostu 
odstartovala v roce 1995 v Kanadě. 

Proč kompostovat? Kompost má 
pozitivní vliv na různé funkce půdy: 

1) Kompost zvyšuje schopnost 
půdy absorbovat vodu a udržet ji i v 
suchém období déle než u půdy, kde 
kompost aplikován nebyl. Toto je 
významné zejména ve vztahu k vývoji 
počasí, kdy sucho ovlivňuje pěstování 
a produkci polních plodin. Aplikací 
kompostu tak uspoříme vodu, která je 
potřeba k provedení zálivky. 

2) Kompostem jsou doplňovány 
živiny pro výživu rostlin, organická 
hmota způsobuje lepší využití živin, 

které byly dodány minerálními hnojivy, 
a jejich absorpci v půdním komplexu. 

3) Kompost navrací organickou 
hmotu do půdy a podporuje rozvoj 
půdní mikroflóry a drobných živočichů. 

4) Zvýšením podílu organické 
hmoty v půdě dochází ke snížení 
negativních jevů, jako je eroze a 
utužení půd. 

5) Při aplikaci kompostu je ukládán 
uhlík do půdy, která pak plní funkci 
„uhlíkové banky“. Uhlík tak není 
uvolňován do atmosféry v podobě 
CO2. 

Kompostování zároveň zajišťuje, 
aby biologicky rozložitelný odpad 
nekončil na skládkách, nezatěžoval 
ovzduší skleníkovými plyny nebo ne-
ohrožoval podzemní vody látkami 
vznikajícími při jeho neřízeném roz-
kladu. Problémem je u nás ale stále 
velké množství biologicky rozložitel-
ného odpadu, který končí v černých 
popelnicích, a tím pádem na sklád-

kách. Vytříděním biologicky rozložitel-
ných složek můžeme snížit množství 
směsného komunálního odpadu až o 
40 %. Ministerstvo životního prostředí 
(MŽP) proto vyhláškou už v roce 2015 
zavedlo povinnost třídit biologicky 
rozložitelné odpady v obcích v době 
od dubna do října a předávat je k 
využití. V roce 2016 tak bylo vytříděno 
889 303 tun biologicky rozložitelných 
odpadů, což je o cca 500 000 tun více 
než v roce 2014, kdy tato povinnost 
neplatila. V současné době pracuje 
MŽP na novele původní vyhlášky, 
která obcím nově uloží povinnost třídit 
biologicky rozložitelné odpady celoroč-
ně. Odpovídající čistotu materiálu by 
obce měly zajistit hlavně osvětou mezi 
občany. 

V České republice jsou vybudo-
vány v každém kraji kompostárny s 
dostatečnou kapacitou na zpracování 
biologicky rozložitelných odpadů. 
Jejich výstavbu a vybavení podpořilo 
MŽP v rámci Operačního programu 
Životní prostředí. Podporu odbytu 
kompostů zajišťuje ve svých dotačních 
programech Ministerstvo zemědělství, 
stejně tak podporuje i koupi 
rozmetadel pro aplikaci kompostu. 

 
Petra Roubíčková 

Ministerstvo životního prostředí

POSILA DO REDAKČNÍHO TÝMU

Rádi bychom přivítali do redakčního týmu Libštátského zpravodaje 
ochotného a schopného člena, který by se rád zapojil do tvorby našeho 
měsíčníku. Hledáme kolegyňku nebo kolegu ochotného věnovat zpravodaji pár 
hodin času vždy v první polovině měsíce. Práce je samozřejmě odměňována. 
Více informací na referent@libstat.eu nebo na radnici městyse.  

Marie Kafková

Pochod okolím Libštátu 
Omlouváme se všem příznivcům „Pochodu okolím Libštátu“, ročník 2020 je zrušen. Budeme se těšit 30.5.2021. 

pořadatelé 

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 31.5.2020. Příspěvky odevzdávejte na radnici městyse Libštát nebo na referent@libstat.eu. 

 Společenská rubrika 

V měsíci květnu slaví své 
životní jubileum 

paní Jarmila Kousalová  
a pan Josef Hošek. 

Všem srdečně blahopřejeme. 

 Ze stolu redakce 


