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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ SOUSEDÉ, ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE, 

Vám všem, milí spoluobčané, přeji jménem svým, Úřadu městyse Libštát, kolegů radních, zastupitelů a zaměstnanců 
krásné prožití vánočních svátků, dětem bohatého Ježíška, šťastný vstup do roku 2021 a především pevné zdraví. 

 

VÁNOČNÍ STROMEČKY 

Letošní vánoční stromeček na náměstí nám daroval 
pan Petr Chuchlik a do restaurace v KD pan Pavel Janata 
zámostní, také velmi pěkně děkujeme. 

 

ÚŘEDNÍ HODINY ÚM LIBŠTÁT V DOBĚ VÁNOČNÍCH 

SVÁTKŮ 

Pondělí  21.12. 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 
Středa 23.12. DOVOLENÁ 
Čtvrtek  24.12. svátek 
Pátek  25.12. svátek 
Pondělí  28.12. 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 
Středa  30.12. DOVOLENÁ 
Čtvrtek 31.12. DOVOLENÁ 
Pátek  1.1. svátek

MIKULÁŠ S ANDĚLEM A ČERTY  
SOBOTA 5. PROSINCE 2020 

Tak i letos k nám do Libštátu v této těžké a nelehké 
covidové době zavítal Mikuláš s andělem a čerty, za což 
jim velmi pěkně děkujeme.  

 

 

 

 

 

 

LIBŠTÁT TŘÍDÍ VÍC  
 PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ PROSINEC 2021, KONTAKTY A 

AUTOBUSOVÉ A VLAKOVÉ SPOJE PRO ROK 2021 

Součástí tohoto prosincového čísla je přílohou 
plánovací kalendář na vývoz papíru, plastu a komunálu 
na rok 2021 a autobusové a vlakové spoje pro rok 2021. 
Součástí přílohy jsou také kontakty a otevírací doby. 

SBĚRNÝ DVŮR V LIBŠTÁTĚ V ROCE 2021  
KAŽDÁ SUDÁ SOBOTA 9 -12 HODIN 

V příštím roce 2021 bude sběrný dvůr otevřen tak jak 
jsme zvyklí, tedy každou sudou sobotu (jednou za 14 
dní). Pravidelný provoz bude zahájen v sobotu 6. března. 

KOMISE SPRÁVY OBECNÍCH LESŮ  

Od 1. 1. 2021 bude předsedou komise správy obecní 
lesů radní pan Miloslav Hloušek, který se obecním lesům 
věnuje již od poloviny roku 2020. Dlouholetý starosta a 
předseda této lesní komise pan Karel Jiřiček ve funkci 
skončí k 31. 12. 2020. Pan Karel Jiřiček se o naše lesy 
staral s péčí řádného hospodáře, velmi pěkně a s láskou 
více jak 25 let, za což mu patří opravdu velký dík. Věřím, 
že jeho nástupce pan Miroslav Hloušek půjde v jeho 
šlépějích. 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ 

KŮROVCOVÉ KALAMITY 

Městys Libštát podal v letošním roce již druhou žádost 
o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů 
kůrovcové kalamity v nestátních lesích, tentokrát to bylo 
za rok 2019. Vše dobře dopadlo, a obdrželi jsme částku 
ve výši 360 924,- Kč. 
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INFORMACE Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LIBŠTÁT ZE DNE 9. PROSINCE 2020 

O průběhu pátého jednání zastupitelstva městyse Libštát v roce 2020 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. 

Projednávalo se schvalování podání o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na komunikaci mezi Vyšehradem a 
Svojeckým lesem, schválila se Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů, rozpočtové opatření č. 2, 
rozpočtové provizorium a diskutovalo se na téma probíhající stavby kanalizace, o způsobu oprav krajských a obecních 
komunikací atd. 

 

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA 

V ROCE 2021  

S ohledem na skutečně vynalo-
žené náklady na prodej palivového 
dřeva, na aktuální situaci prodeje 
dřevní hmoty v České republice, 
rada městyse Libštát projednala a 
upravila prodej palivového dřeva pro 
rok 2021. K prodeji bude nabízeno 
palivové dřevo pouze v dlouhé 
kulatině, polena se přestanou 
prodávat. S ohledem na pořízení 
štípačky na dřevěná polena budeme 
v brzké době nabízet štípané 
palivové dřevo, určené k prodeji 
v prostorovém metru. 

CENÍK VODNÉHO A STOČNÉHO PLATNÝ OD 1.1.2021 

Ceník vodného a stočného platný od 1.1.2021 

 
Rozhodnutím Valné hromady Svazku obcí ze dne 7. prosince 2020 bylo 

odsouhlaseno, že pro rok 2021 se cena vodného nezvyšuje. Pro rok 2021 se s 
ohledem na podmínky dotace na stavbu kanalizace zvyšuje stočné o 2,52 Kč s 
DPH za 1m3.  

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PSY FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ 

S ohledem na právní změnu 
poplatku ze psů bylo nutné 
novelizovat 10 let starou OZV č. 
3/2010, o místním poplatku ze psů. 
Zastupitelstvo městyse Libštát na 
svém prosincovém jednání tedy 
vydalo nové znění Obecně závazné 
vyhlášky městyse Libštát o místním 
poplatku ze psů č. 1/2020, platnou 
od 1.1.2021. Sazba poplatku byla po 
10ti letech upravena a činí za 
kalendářní rok: 

a/ za jednoho psa 200,- Kč 
b/ za druhého a každého dalšího psa 
téhož držitele 300,- Kč 
c/ za psa, jehož držitelem je osoba 
starší 65 let 100,- Kč 

V posledních letech jsme 
instalovali mnoho odpadkových

 košů, které jsou určené pro psí 
exkrementy, tyto koše pravidelně 
vyvážíme a doplňujeme je o pytlíky 
na psí exkrementy. A tak si myslím 
že navýšení poplatku je adekvátní.  

Stále se však mezi libštátskými 
pejskaři najdou tací, kteří si po svých 
psech neuklízí a je jím to lhostejné, 
najdou se i ti, co schválně vytrhávají 
a berou plastové pytlíky na psí 
exkrementy. A také mezi námi jsou 
tací, kterým je úplně jedno, že se 
jejich psí miláček šel proběhnout po 
vesnici, on se přeci potom domů 
vrátí. To v některých případech ano, 
ale volně pobíhající pes ohrožuje a 
v některých případech i napadá 
vzorné pejskaře, které jsou se svým 
psem na vodítku na procházce, nebo 
pes lítá po pozemcích jiných 
vlastníků atd., atd. 

 

Fotografii na titulní stranu 
vyfotografoval starosta Pavel Janata.  

GRATULACE K VÝZNAMNÝM 

VÝROČÍM NAROZENÍ 

S ohledem na různá vládní 
nařízení, omezení a celkovou situaci 
týkající se koronaviru, se nám 
nepodařilo navštívit všechny občany, 
kteří měli v letošním roce významné 
výročí narození. Budeme se snažit 
vše napravit a jubilanty dodatečně 
navštívit. 

LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ | PŘED 25 

LETY | LISTOPAD-PROSINEC 1995 

Zajímavé články z dvojčísla 
listopad-prosinec 1995 byly 
zveřejněny v listopadovém čísle 
Libštátského zpravodaje. 

produkt/místo cena Kč za 1m3 
bez DPH 

cena Kč za 1m3 
s DPH 10% 

Voda Košťálov 20,33 22,36 

Voda Libštát 20,33 22,36 

Kanalizace Košťálov 33,55 36,91 

Kanalizace Libštát - stará 8,52 9,37 

Kanalizace Libštát - nová 33,55 36,91 
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KANALIZACE V LIBŠTÁTĚ 

V listopadu se podařilo zreali-
zovat zaasfaltování všech rýh po 
kanalizaci v krajských komunikacích 
(silnice II a III. třídy). Finální 
pokládka asfaltové vrstvy v celé šíři 
komunikace se sanací ujetých a 
popraskaných krajnic, na které nám 
finančně přispěje Liberecký kraj, je 
naplánována na rok 2021.  

Od 18 prosince 2020 se práce na 
kanalizaci přeruší a mělo by se 
pokračovat za měsíc.  

Pokud počasí a klimatické 
podmínky dovolí, tak se možná 
začne dřív, a to s veřejnými částmi 
přípojek na Račanech a v lokalitě 
nad fotbalovým hřištěm.  

Tato lokalita se měla začít 
realizovat až v roce 2021, ale někdy 
se na stavbě s ohledem na 
nepředvídatelné okolnosti mění vše 
velice rychle, a tak se s tlakovou 
kanalizací a výměnou vodovodní sítě 
započalo již letos. Tlaková 

kanalizace u fotbalového hřiště je 
tedy již hotová, nyní se realizuje 
tlaková kanalizace s výměnou 
vodovodního řadu od domu čp 33 
(Uzlovi) a čp 63 (Rybánský). Tato 
část stavby, v této lokalitě je a bude 
velice náročná, a bude probíhat po 
jednotlivých úsecích a etapách, tak 
aby omezení příjezdu vozidel 
k jednotlivým nemovitostem bylo pro 
všechny občany, kterých se to bude 
týkat, co nejméně časově omezené. 
Libštátská subdodavatelská firma 
v čele s panem Františkem 
Maryškem, která tento úsek tlakové 
kanalizace s výměnou vodovodního 
řadu provádí, s dotčenými vlastníky 
nemovitostí v této lokalitě o všem 
podstatném komunikuje tak, aby byli 
občané informováni o všem 
podstatném a důležitém. 

Tato firma také provádí gravitační 
kanalizaci s výměnou vodovodního 
řadu v lokalitě na Račanech, kde to 

je také velice náročné. 
Jinak byla také dokončena 

kanalizace k železniční zastávce. V 
roce 2021 by se mělo pokračovat na 
propojení kanalizace od domu čp 81 
(Václavíkovi), která pak bude 
přecházet pod mostem sv. Jána 
vodní tok Olešku, kde se napojí do 
stávající stoky. Do této stoky se 
bude muset ještě napojit stoka 
z křižovatky pod kostelem sv. Jiří, 
tam bude nutné přejít Farský potok.  

Dále se bude realizovat 
dokončení stoky u domu čp. 218 
(Tichánkovi), která bude odvádět 
lokalitu Ptačák a Větrov.  

Také by mělo dojít na realizaci 
kanalizace na Malé Straně, která 
bude napojená přechodem přes 
vodní tok Olešky do již stávající 
kanalizace.  

Aktuálně probíhá realizace velké 
přečerpávající stanice u kina. 
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PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI MMR NA OPRAVU MÍSTNÍ KOMUNIKACE POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ 

Na Ministerstvo pro místní rozvoj 
podáváme žádost o poskytnutí dota-
ce z programu Podpory obnovy a 
rozvoje venkova, podprogramu Pod-
pora obnovy místních komunikací. 
Pokud by žádosti bylo vyhověno, tak 
jako se to povedlo u rekonstrukce 
tělocvičny, tak bychom se v příštím 
roce mohli pustit do opravy části 
místní komunikace 20c na pozemku 
2 190, v délce 875m. Začátek 
opravovaného úseku je u čp. 314 a 
vede východním směrem k obci 

Svojek, kde končí cca 75 m za 
křížením s komunikací na ppč 
2203/1 (odbočka na tzv. panelku) 
v kú Libštát.  

Oprava komunikace bude prove-
dena formou recyklace podkladu za 
studena na místě (rozpojení a 
reprofilace). Tato recyklovaná vrstva 
bude promísena s pojivem, cemen-
tem a kamenivem a následně 
položena zpět na komunikaci v tl. 60 
mm (ložní vrstva) a 40 mm (obrusná 
vrstva). 

Ve čtvrtek 12. listopadu 2020 
zemřel ve věku 93 let pan Jiří Těhník 
z Vyšehradu. Poslední dva roky 
svého života však strávil kvůli svému 
zdraví v domově důchodců v Semi-
lech, ale i během této doby několi-
krát zajel do Libštátu. Pan Jiří 
Těhník, Libštaťák tělem i duší, 
skvělý chlap, se kterým byla vždy 
sranda a byla radost poslouchat jeho 
nezapomenutelné historky a vtípky. 
Byl to pro mne takový libštátský 
Louis de Funès. Čest jeho památce.

V úctě k Vám Pavel Janata | starosta

Škola a školka v Libštátě 
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Čas nám neúprosně utíká a již tu 
máme Advent, období rozjímání, 
bilancování, a dá se říci, že letošní 
rok na nás nebyl úplně „hodný“, ale 
spíš pro všechny velmi náročný. 

 Na nástup do nového školního 
roku jsme se všichni těšili a opravdu 
netušily, jak brzy budeme opět 
omezeni starostmi o zdraví. A já 
jsem velmi ráda za to , že i díky 
chápavosti, toleranci a spolupráci 
rodičů je „naše“ školka stále 
otevřená, a nemusela zatím projít 
uzavřením, karanténou testováním a 

dalšími nepříjemnostmi jak se to 
děje ve školkách v blízkém okolí. 

Poděkování patří i p. učitelkám 
za kvalitní přípravu distanční výuky, 
tak aby děti byly i za těchto 
nepříznivých podmínek připravovány 
na úspěšný vstup do 1. třídy, 
v neposlední řadě všem zaměstnan-
cům za ukázněnost a plnění 
hygienických nařízení. Nakonec mi 
dovolte se rozloučit s přáním 
pevného zdraví, klidně prožitých 
vánočních svátků a ať je k nám 
všem nový rok 2021 „hodnější“. ☺ 

Dana Kousalová 

Krásné prožití vánočních svátků 
Vám všem přejí děti a zaměstnanci 
Mateřské školy Libštát 

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Listopad 2020 na naší škole bude 
vždy zapsán tím, že jeho výuka 
probíhala kvůli pandemii nemoci 
Covid-19 tak, že děti bohužel 
nemohly docházet na denní výuku, 
ale učily se ze svých domovů, a to 
prostřednictvím takzvané distanční 
výuky, tedy výuky na dálku. Ta 
probíhala velmi často jako online 
hodiny, což je výuka pomocí 
propojení učitelů a žáků přes 
počítačové technologie. 

Tento druh výuky nebyl alespoň 
zpočátku rozhodně jednoduchý jak 
pro žáky a učitele, tak pro rodiče. 

Společnými silami se však postupně 
dařilo i tyto nové výukové metody 
zvládnout a nahradit tak alespoň 
částečně normální výuku. 

Výjimkou ve výuce byl pouze 
první a druhý ročník, které nastoupily 
na prezenční výuku do školy již 18. 
listopadu. Ostatní ročníky se vrátily 
na prezenční výuku až téměř o dva 
týdny později. 

Během druhé poloviny listopadu 
proběhly tímto způsobem také 
rodičovské schůzky, a tak si 
nakonec i rodiče mohli vyzkoušet 
metodu výuky svých dětí. 

V každém případě je potřeba 
ocenit, jak dobře i po počátečních 
rozpacích žáci tento způsob výuky 
zvládli a poděkovat v neposlední 
řadě rodičům za jejich trpělivost. 
Doufejme, že se vše brzy vrátí do 
normálu a všichni se budeme moci 

bez obav scházet na výuku v 
naší škole. 

Závěrem bych vám chtěl za 
všechny zaměstnance MZŠ popřát 
krásné a klidné prožití Vánoc a do 
nového roku hlavně hodně štěstí, 
zdraví a spokojenosti. 

Lubomír Hlava
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PŮDY NAŠEHO KATASTRU

Půda u nás, jako vůbec v 
podhůří, je vzhledem k orbě mělká, 
tj.do 30 - 60 cm, částečně středně 
hluboká, do 60 -100 cm. I když kdysi 
štěrk a balvany dosahovaly k 
povrchu, byly vesměs vysbírány a 
tím získána potřebná hloubka půdy 
pro orbu. Půdní profil lze dobře 
sledovat v místní cihelně. Dělí na 
povrchovou půdní vrstvu 20 - 30 cm, 
která odpovídá u orných půd ornici a 
na loukách drnu. 

Zpravidla je prorostlá kořeny 
rostlin. Pod ní první spodiny do 
hloubky 50 - 70 cm, druhá do 130 - 
150 cm. Tato druhá spodina 
přechází v podloží půdního profilu. U 
orných půd vzniká mezi ornicí a 
první spodinou 5 - 10 cm mocná 
vrstvička = podbrázdí nebo 
podorničí. 

povrchová půdní vrstva 20  
podbrázdí nebo podorničí 
půdní spodina první 60  
druhá spodina 140  
podloží 
V lesích a na sušších loukách 

velmi často pod povrchem nalez-
neme šedavou až bělavou a teprve 
hlouběji rezavě hnědou vrstvu - 
podzol Terén našeho katastru lze 
podle nadmořské výšky označit jako 
kopcovitou pahorkatinu. Výškové 
rozdíly spolu s expozicí k různým 
světovým stranám, způsobují rozdíly 
klimatické /hlavně tepelné/. 
Průměrné roční srážky v Libštátě 
jsou 716 mm, Nová Paka 774 mm 
Jilemnice 862 mm. Průměrná roční 
teplota 6.7°.C., Nová Paka 6.8°.C., 
Jilemnice 7°.C. Tak zvaný Langův 
dešťový faktor, tj. poměr mezi 
srážkami a teplotou území je 107. 
Podle tohoto faktoru patří naše obec 
do obilnářsko - pícninářské oblasti s 
půdami ovlivněným podzolizačními 
procesy. Hojné jsou zde úvalové 
louky. Původní louky byly listnaté 
lesy habrové a jedlobukové, dnes z 
velké části nahrazené smrkovými. 

Rozdíl napětí par mezi maximální 
a okamžitou vlhkostí je sytostní 
doplněk. V Libštátě činí 1.9. Tento 
sytostní doplněk a výpar usměrňují 
při půdotvorných procesech pohyb 
vody v půdním profilu. Srážky dělené 
sytostním doplňkem je Mayerův N/S 
kvocient. Pro Libštát činí 377 a ten 
vymezuje zemědělské oblasti. Při 
této hodnotě by byl náš katastr 
vhodný k zakládání trvalých pastvin. 

Průběh životních projevů vegeta-
ce sleduje Fenologie. Pro poznání 
přirozených podmínek z tohoto 
hlediska, je vhodná především doba 
rozkvětu trnky, což je u nás v době 
28.IV - 7.V. a doba rozkvětu 
ozimého žita, tj. u nás mezi 3. - 12.VI  

Půdotvornou horninou je v našem 
katastru permokarbonský pískovec a 
půdy, které z ní vznikají, jsou hlinité 
nebo písčitohlinité a mají červenou 
barvu. Je minerálně středně bohatá, 
má menší obsah skeletu / drtě /, tj. 
půdních částic větších než 2 mm a 
tvoří četná hluboká deluvia, čili 
svahové uloženiny neboli svahoviny, 
na nichž velmi často vznikají úrodné 
půdy. Povrchové tvary permské 
krajiny jsou většinou zaoblené, takže 
půdy v našem katastru jsou 
zemědělsky využity i na svazích. 

Půdy našeho katastru patří k 
půdnímu typu slabě podzolovaných 
půd. Všude v podhorských a 
horských oblastech. kde srážky 
převažují výpar a větší promývání 
prosakující vodou, probíhají převáž-
ně podzolizační procesy. 

Agrochemické zkoušení půd pro-
vedla v roce 1965 pobočka ústřed-
ního zkušebního ústavu zeměděls-
kého v Havlíčkově Brodě. Vzorky 
byly odebrány z výměry 497 ha 
zemědělské půdy. Celkem odebráno 
202 vzorků. Bylo zjištěno, že naše 
půdy mají naprostý nedostatek 
vápna / uhličitanu vápenatého / a 
fosforu, zásoby drasla jsou střední. 
63.8% zemědělské půdy má kyselou 

půdní reakci, 34% slabě kyselou a 
jen 2.2% neutrální reakci. Podle 
potřeby vápnění 6.% půdy má 
velkou potřebu, 82.l% střední a jen 
11% malou. Podle výsledku zkoušek 
bylo navrženo rozhodit většinou 
10,15,20 na několika honech 25 i 
30q CaO na 1 ha. Nejlépe se hodí 
mletý vápenec. 

Malou zásobu přijatelné kyseliny 
fosforečné P205 má 77,5% půdy, 
střední 22,5%. Malou zásobu 
přijatelného drasla / K20 / má 38,8% 
zemědělské půdy, střední 50,l% a 
dobrou 11,1.%. Podle půdního druhu 
má většina našeho katastru těžkou 
půdu / Od Olešky ke Kundraticím a 
ke Svojku /. Lehká a střední je od 
Olešky k Bělé a k Lomnici nad 
Popelkou. 

Klimatickou charakteristiku 
doplňuji: 

Počet dnů s průměrnou denní 
teplotou nad 5°.C: 200 - 220 

nad l5°.C: 55 - 80 
Průměrný počet oblačných dnů : 

63 - 66 
 jasných dnů: 42 - 50 

Teplota vegetačního období: 12,5 - 
13,5° C. 

Průměrný počet letních dnů: 25 - 
40 

Roční výpar: 600 - 700 mm 
Průměrná červencová teplota: 

15,9 - 17,5°.C. 
Počátek rozkvětu trnky: 28.IV - 7.V. 

 květu ozimého žita: 3. - l2.VI. 
Začátek období teploty: 5°.C. l. - 
l3.IV. 
Průměrné trvání slunečního svitu 
v roce: 1600 - 1800 hodin 

Vegetační doba začíná zpravidla 
při teplotě půdy 4,5°.C.a více. 
Teplota vzduchu je již ovšem 
zdaleka vyšší. Průměrná roční 
teplota 7 - 8 ° C. Nástup průměrné 
teploty 5° C. je asi 5.IV. a l5° C. 
l0.VI. 
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„To je naše obec“
Minimální teplota půdy potřebná 

pro klíčení rostlin je tato: 
Pšenice . 3. - 4,5°C. 
Žito 1. - 2°C. 
Oves 4. - 5°C. 
Ječmen 3. - 4°C. 

 
 
Kukuřice 8. -10°C. 
Hrách 1. - 2 °C. 
Mák 3. - 4°C. 
Jetel luční 1 °C. 

Zemědělské využití pro náš půdní 
typ jsou polní kultury a louky, výrobní 
oblast bramborářská. 

Vegetační charakteristika: Mírné 
léto, dostatečná vegetační doba pro 
polní kultury. 

Ladislav Lukáš 

Pomístní názvy 

POMÍSTNÍ NÁZVY | F, G, H A CH 

V tomto čísle zveřejňujeme pomístní názvy začínající na F, G, H a CH  

Farák – stráň od hřbitova k cihelně (dříve se sáňkovalo a lyžovalo, od 2005 se postupně zaváží) 
Gajďák – zdravotní středisko čp 237, 262, 265. (název po generálu Gajdovi) 
Hoření konec – od Vršku k Bělé 
Hořensko – nad Beneckem k Vystrkovu 
Hliňák – nad cihelnou, kde cihelna brala hlínu (nyní pečovák a nad ním až po čp 172) 
Hrobka – lom nahoře v Janatovy komoře (pod vrcholem k Bryndovu a N. Vsi) 
Hvízdalka - nad čp 161 pod ním stála pazderna (asi na parcele 552) a tam mladík pásl a hvízal na psy, ale též tam 

hvízdá vítr, na kótě 485 stál triangl asi 12 m vysoký (spadl ? 1956) 
Hynouska – kolem čp 205 
Chudobinec – nyní mají Jachtaři čp 246 (od 1929 byla obecní ubytovna pro chudé) 

Zubní ordinace v Libštátě 

ZUBNÍ ORDINACE LIBŠTÁT INFORMUJE 
Vážení občané, dovolte mi 

informovat Vás o změnách v zubní 
ordinaci Libštát - Košťálov. 

Na pozici zubní instrumentářky 
nastoupila k 1.5.2020 paní Jana 
Brožová ze Stružince. 

Paní Brožová vystudovala 
Gymnázium v Nové Pace, poté 
střední školu v Hradci 

Králové - obor zubní laborantka. 
V oboru pracovala 28 let, poté 

pracovala 1,5 roku v obchodech 
Podkrkonošké uzeniny Bělá, a po 
úspěšném absolvování ročního 
kurzu Zubní instrumentářka, nastou-
pila v rámci plánované a pandemií 
urychlené generační výměny do mé 
ordinace. Věřím, že  

naváže na skvělou práci sestry 
Hany Tichánkové a plnohodnotně ji 
nahradí. Touto cestou chci poděko-
vat paní Haně Tichánkové za její 

obětavou a pečlivou práci v mé 
ordinaci. Se sestrou Tichánkovou 
jsme společně pracovali 27 let. Těší 
mne. že jí mohu tímto popřát i k její-
mu významnému životnímu jubileu 
hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu 
v rodině a mnoho krásných klidných 
dnů v nově zrekonstruovaném 
domě. 

INFORMACE O TECHNICKÉM ZABEZPEČENÍ ORDINACE LIBŠTÁT

V Libštátské ordinaci budeme od 
prosince používat nový panora-
matický přístroj RTG OPG Kavo 3D, 
zhotovuje velké snímky obličejových 
kostí a čelistí, které jsou vyžadovány 
k vyloučení infekce v těchto 
oblastech před velkými operacemi 
(např. srdce, kyčlí atd.) Pacienti již 
tedy nemusí jezdit do Semil nebo do 
Nové Paky. 

Zároveň jsme nahradili starý 
rentgenový snímač na křesle za 
modernější a menší, tím zlepšíme 

nejen pohodlí pacientů, ale i kvalitu 
RTG snímků. Dalším zlepšením 
diagnostiky v dutině ústní a edukaci 
pacientů jsou intraorální kamera a 
nové zobrazovací monitory. Pro 
větší bezpečnost personálu a 
pacientů jsme zakoupili plazma-
tickou čističku vzduchu likvidující i 
virové částice (Covid -19). Myslíme i 
na pacienty starší 80 let, dlouhodobě 
nemocné, těhotné a kojící matky s 
malými dětmi, a pro ně jsme zřídili 
novou čekárnu č. 2. I tato čekárna je 

vybavena čističkou vzduchu. Naší 
snahou je dodržovat maximální 
počet 4 pacientů na jednu čekárnu. 
Věříme, že nové vybavení ordinace 
zrychlí ošetření pacientů a se 
sestrou Brožovou vytvoříme moderní 
zubní ordinaci s empatickým 
přístupem k pacientům.  

Všem pacientům děkujeme za 
přízeň a přejeme pevné zdraví do 
dalších let.  

MUDr. Jiří Jůza 
 a Jana Brožová
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Historie a současnost  

DŮM ČP. 24 
V roce 1610 je majitelem domu čp 24 Jakub Beran. 20. července 1878 zde byla povolena domovní a hospodářská 

činnost F. Šimkovi. Roku 1914 byl dům zbourán a místo upraveno na dvůr školy. Při sčítání roku 1921 je zde ještě 
zapsána 1 rodina – 1 osoba. Stálo směrem k čp 243. Stodola měla číslo parcely 218, nyní patří tato parcela k čp. 243. 

Nové čp. 24 na parcele číslo 331 je postaveno roku 1928. Užívání bylo povoleno od 8. září 1928. Roku 1980 byla 
povolena nástavba nové bytové jednotky. Roku 1983 nové oplocení s podezdívkou. Od roku 1930 vlastní dům Fejfarovi, 
později Fejfar Zdeněk a Irena. Od roku 2018 dům vlastní dcera Pavla Valášková. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace od policie ČR  

NÁKUPY V ONLINE PROSTORU 
V současné době často využíváme možnost nákupů v online prostředí. Na to ale vsázejí mnozí podvodníci. Jak si 

užít nejen vánoční nákupy? 
VEŘEJNOST 

Vždy ověřujte věrohodnost 
internetového prodejce. Využít 
k tomu lze webové stránky 
upozorňující na rizikové e-shopy 
(www.coi.cz) a s opatrností také 
recenze ostatních nakupujících. 
Hvězdičky v hodnocení však 
automaticky nemusí znamenat 
spolehlivost e-shopu. Stává se, že i 
podvodníci první objednávky 
uspokojí, aby vytvořili důvěru e-
shopu. I podvodné online obchody 
tak z počátku mohou mít několik 
kladných hodnocení. 

Ověřujte také povinně zveřejňo-
vané údaje např. v obchodním 
rejstříku. V pořádku není, pokud 
chybí (nebo jsou neúplné) kontaktní 
informace či obchodní podmínky. 

Varující může být podezřele 
nízká cena produktu, nízká jazyková 
úroveň e-shopu, doménové jméno 
z jiného oboru nebo využívání 
fotografií jiných legálních obchodů. 

PLATBY 
Při prvním nákupu na neznámém 

e-shopu plaťte raději na dobírku. 
Chraňte před zneužitím své 

přístupové údaje. Pro různé 
přístupové účty používejte odlišná 
hesla. Hesla se snažte pravidelně 
obměňovat a nikomu je nesdělujte. 

Buďte obezřetní při online 
platbách. Všímejte si, zda přenos dat 
probíhá na zabezpečených 
protokolech (https, tls/ssl). Vždy 
ověřte, zda vás webové stránky 
navádějí na bezpečnou platební 
bránu nebo zda je pro platbu

 využíváno aktivní zabezpečení 3D 
Secure. 

S nikým nesdílejte informace o 
platební/kreditní kartě. Výzvy 
k zaslání skenu platební karty 
rozhodně ignorujte. 

JAK SE BRÁNIT? 
Zvažte možnost pojištění 

internetových rizik pro případ, že 
byste se při svých příštích online 
nákupech nebo jiných činnostech 
v internetovém prostředí stali obětí 
trestné činnosti 

Pokud jste se stali při online 
nákupech obětí podvodu, řešte věc 
s Policií České republiky. Škody 
způsobené jedním pachatelem se 
v těchto případech sčítají a je 
možné, že podvodníka, který 
připravil o peníze vás, mají policisté 
již v hledáčku. 

Změny v jízdních řádech 
VÁŽENÍ CESTUJÍCÍ,

dne 13. prosince vešly v platnost 
nové jízdní řády. Na webových 
stránkách iidol.cz jsou k dispozici ke 
stažení jízdní řády regionální 
železniční a autobusové dopravy, 
které jsou aktuálně platné. Pro lepší 

orientaci ve změnách jsme pro vás 
připravili přehled změn po oblastech. 

Vaše připomínky k jízdním řádům 
lze zasílat prostřednictvím webového 
formuláře, mailem: info@korid.cz 
nebo písemně (KORID LK, U Jezu 

642/2a, 461 80 Liberec). Nejbližší 
termín, ve kterém lze připomínky 
zohlednit, je březen 2021 (linkové 
autobusy), resp. červen 2021 
(vlaky), budou-li zaslány nejpozději 
do 31. ledna 2021. 
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Změny v jízdních řádech  

(Pokračování z předchozí strany) 
Vážení cestující, prosíme, abyste 
věnovali zvýšenou pozornost 
změnám ve veřejné dopravě. V 
letošním roce upozorňujeme též na 
dopad epidemiologické situace. 
Nelze vyloučit, že rozsah dopravy 

bude v návaznosti na bezpečnostní 
opatření upravován. 

Dále informujeme, že i letos 
budou mít cestující možnost si 
zakoupit knižní jízdní řád. I letos 
bude prodáván pro celou oblast 
Libereckého kraje. Prodejní cena je 

30 Kč a k dispozici by měl být u 
dopravců a na dalších prodejních 
místech cca od 1. prosince.  

 S případnými dotazy je možné 
se obrátit na info@korid.cz. 

 Hezký den přeje. 
 Ing. Otto Pospíšil, Ph.D. 

Ohlédnutí za rokem 2020 

KNIHOVNA V LIBŠTÁTĚ

Letošní rok byl pro knihovnu 
velmi produktivní a plný změn. Na 
začátku roku se u nás konala 
beseda s Gabrielou Jakoubkovou. 
Bohužel pak nám Covid-19 překazil 
další akce a knihovna se zavřela. 
Tento čas jsme ale využily k 
renovaci knihovny. Regály jsme 
přestavěly do vzdušnějšího a 
příjemnějšího stylu, a přidaly jsme 
pohovku, aby si mohly čtenáři 
návštěvu v knihovně užít v pohodlí. 
Všechny knihy jsme zkontrolovaly a 

roztřídily do jednotlivých žánrů, aby 
byla naše knihovna přehlednější. 
Dále jsme se pustily do přelepování 
starých štítků a vytvořily jsme nové 
logo pro naši knihovnu.  

V dubnu byla knihovna znovu 
otevřena a my jsme se mohly těšit z 
milých návštěv a krásných knížek, 
které jsme obdržely darem. Také 
jsme spoustu nových knih zakoupily 
a zavedly nový systém Tritius, díky 
kterému si teď mohou čtenáři 
zarezervovat knížky předem v 

katalogu. Nyní je v něm nahráno již 
přes 1500 knih.  

Ve čtvrtek 17.12. bude knihovna 
v tomto roce otevřena naposledy. 
Znovu Vás přivítáme až po Novém 
roce ve čtvrtek 7. 1. 2021.  

Přejeme Vám krásné a klidné 
prožití vánočních svátků. 

Děkujeme za Vaši přízeň a 
těšíme se na Vás i v novém roce.  

Anežka Plívová &  
Liduška Šimůnková 

FOTBAL V LIBŠTÁTĚ

Ani na podzim jsme kvůli 
koronavirové situaci nemohli dohrát 
polovinu soutěžního ročníku 
2020/2021, a tak jsou konečné 
tabulky zkreslené nestejným počtem 
odehraných utkání. 

Okresní přebor mladší žáci 
1. FK Košťálov-Libštát    15 bodů 

2. FK Přepeře                 12 bodů 

3. TJ Sokol Martinice        9 bodů 

Okresní přebor starší žáci 
1. SK Studenec          12 bodů 

2. FK Košťálov-Libštát          6 bodů 

3. Sokol H.Branná-Martinice 3 body 

Krajský přebor U17 
1. SK VTJ-Rapid Liberec    18 bodů 

2. TJ Jiskra Višňová           15 bodů 

3. SK Semily           12 bodů 

4. FK Košťálov/N.Ves           9 bodů 

Muži 
„A“ mužstvu se v 1.A třídě 

Libereckého kraje vůbec nedaří a 
zatím figuruje s pouhými 3 body na 
předposledním místě. 

Okresní přebor mužů – čelo 
tabulky 
1. SK Jilemnice         19 bodů 

2. Sokol Roztoky         18 bodů 

3. Jiskra Libštát        18 bodů,           

skóre 26:8 

Tady nám chybí dohrát 2 zápasy. 
Výsledky: 
Libštát-Poniklá 7:0, branky: 

Lukeš Tomáš 2, Janata Michal 2, 
Mečíř Petr, Patka Michal, Tulach 
Tomáš 

Mříčná – Libštát 2:3, branky: 
Janata Michal, Mečíř Petr, Tulach 
Tomáš 

Libštát – Stružinec 3:1 branky: 
Lukeš Tomáš, Šafář Petr, Vejnar 
Ondřej 

Benecko – Libštát 2:6, branky: 
Patka Michal, Preissler David, Lukeš 
Tomáš, Vejnar Ondřej, Sádek Jakub, 
Havlíček Lukáš 

Libštát-Nová Ves 1:0, branka: 
vlastní 

Libštát-Martinice 6:2, branky: 
Lukeš Tomáš, Mečíř Petr, Fiedler 
Michael, Tulach Tomáš, Houžvička 
Tomáš, Kovařík Petr 

Roztoky-Libštát 1:0 

Na závěr děkuji všem hráčům, 
trenérům a funkcionářům za 
vykonanou práci v roce 2020, 
Městysu Libštát, panu starostovi a 
všem sponzorům za podporu fotbalu 
v Libštátě, a pochopitelně 
fanouškům, kteří nám v hojném 
počtu chodí fandit. 

Zveme všechny zájemce o tuto 
krásnou hru, aby se nebáli a přišli si 
zahrát organizovaný fotbal, ať už je 
jim 5 či 15 let. Informujte se u pánů 
Milana Lukeše, Jaromíra Šafáře, 
Petra Mečíře, Zdeňka Kousala, Ing. 
Jana Šimůnka nebo Michala Patky. 
Některého z nich jmenovaných určitě 
znáte. 

Do nového roku pevné zdraví. 

Zdeněk Kousal
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Upozornění na odstávky elektřiny  

NECHTE SE INFORMOVAT O ODSTÁVKÁCH ELEKTŘINY E-MAILEM NEBO SMS
KROK 1 
Zaregistrujte se na webové stránce:  
www.cezdistribuce/sluzba 
KROK 2 
Vyplňtě: 
- EAN kód (18místný číselný kód najdete na 

vyúčtování za elektřinu)  
- Datum narození zákazníka / IČO 
- Email pro potvrzení nastavení služby 

KROK 3 
Registrovat můžete až 3 e-maily a 1 telefonní číslo 

pro SMS. 
Informace o odstávkách tak mohou chodit nejen 

Vám, ale i ostatním členům rodiny nebo například 
nájemníkům. 

A máte HOTOVO! 
O plánovaných odstávkách elektřiny budete 

informování zdarma, minimálně 15 dnů předem e-
mailem a SMS. 

Akce v Libštátě 
VÁNOČNÍ TRHY 

Je již zvykem, že se třetí sobotu 
v prosinci konají trhy u Janatů ve 
dvoře. Letošní termín připadá na 
19.12.2020. To, zda trhy proběhnou, 
je otázkou vládních nařízení, která 
vejdou v platnost zřejmě tento týden. 
O konání či nekonání trhů budete 
informování prostřednictvím sms 
mobilního rozhlasu. 

Irena Janatová 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Vážení občané Libštátu a čtenáři Libštátského zpravodaje, 
na začátku roku 2020 proběhla v Libštátě první tříkrálová sbírka. Nyní se 

těšíme na Libštátský druhý ročník, který má proběhnout v lednu 2021, a 
s napětím sledujeme neustále se proměňující situaci. 

Je možné, že nebudeme moci zazvonit u Vašich dveří a koledovat. 
V takovém případě Vás zveme k ONLINE tříkrálové sbírce, která probíhá na 
webu trikralovasbirka.cz od 1. ledna do 24. ledna 2021. O případném 
uskutečnění tříkrálové sbírky v Libštátě Vás budeme včas informovat skrze 
mobilní rozhlas městyse Libštát. 

Přeji Vám radostné svátky Vánoční.           Mgr. Kateřina Malíková 

VÁŽENÍ ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE, 
Děkujeme Vám za spolupráci a trpělivost v roce 2020, 

zvláště pak za včasné zasílání příspěvků. 
Přejeme Vám příjemné prožití doby vánoční a do 

příštího roku mnoho radosti, spokojenosti a pevné zdraví. 
Těšíme se na spolupráci i v roce 2021. 
Za redakci Libštátského zpravodaje  

Mgr. Marie Kafková, DiS. 

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 31.12.2020. Příspěvky odevzdávejte na radnici městyse Libštát nebo na referent@libstat.  

V měsíci prosinci slaví své významné životní jubileum 

paní Anna Kousalová, 
paní Helena Medková, 
paní Hana Tichánková, 

paní Ludmila Nejmanová 
a pan Jan Řezníček. 

Přejeme pevné zdraví a vše dobré do dalších let. 

Společenská rubrika Ze stolu redakce 


