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Vážení spoluobčané, milí sousedé, čtenáři Libštátského zpravodaje, 
 
dovolte mi, abych Vás na sklonku zimního období ve stručnosti seznámil s aktuálním děním v našem městyse. 
 
1_Slavnostní vítání občánků 2017  
Jarní termín slavnostního vítání nových občánků plánujeme v měsíci květnu, datum bude ještě upřesněno.                
Po narození děťátka je nutné vyplnit přihlášku k vítání občánků a donést ji na úřad. Přihláška je k dispozici                  
na internetových stránkách městyse Libštát a je nutné ji podat nejpozději do konce března 2017. 
 
2_Sběrný dvůr v Libštátě v roce 2017 | každá sudá sobota | 9 -12 hodin  
Sběrný dvůr v Libštátě je v letošním roce otevřen každou sudou sobotu od 9,00 hodin do 12,00 hodin. Pravidelný 
provoz již byl zahájen. 
 
3_Jednání Zastupitelstva městyse Libštát č. 1/2017 | 8. března 2017  
Zastupitelstvo městyse se na svém prvním veřejném zasedání v roce 2017 seznámilo s činností rady městyse Libštát 
a finanční situací městyse Libštát a Dobrovolného svazku obcí Košťálov Libštát.   
 
V dalším bodě schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se zrušuje OZV č. 1/99 o vytvoření a použití 
účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Libštát, neboť nebyla v souladu s platnou legislativou. 
 
Dále zastupitelstvo schválilo rozpočet městyse Libštát na rok 2017. Příjmy ve výši 17 454 349,74 Kč, výdaje ve výši 
17 903 464,00 Kč, financování z přebytku hospodaření z minulých let + 448 115,33 Kč.  
 
Také schválilo uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu 
č. IP – 12 – 4007094/VB1, SM, Libštát, pč. 1065/5 (lokalita Vyšehrad). 
  
Schválilo záměr a podání žádosti o dotaci na akci: stavba technického zázemí k víceúčelovému sportovnímu hřišti 
v Libštátě | gabionový taras, nové schodiště, chodníky, oplocení, přístřešek + venkovní skříň na míče, sítě atd. |. 
Dotaci poskytuje Liberecký kraj z programu resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů           
a rozvoje venkova, podprogramu program rozvoje venkova, dotační titul DT 1 – obnova a údržba venkovské zástavby 
a občanské vybavenosti.  
 
Kompletní nezkrácený zápis z jednání je po ověření uložen k náhledu široké veřejnosti na webových stránkách 
městyse Libštát. 
 
4_PC s internetovým připojením v objektu domu s pečovatelskou službou  
Jsem velice rád, že po 14 letech mají možnost naši spoluobčané z objektu domu s pečovatelskou službou využívat 
zdarma PC s internetovým připojením, které mají k dispozici ve společenské místnosti. 
 
5_Restaurování sochy Panny Marie 
Městský úřad Semily nám na základě naší žádosti o příspěvek na restaurování sochy Panny Marie v Libštátě oznámil, 
že na tuto rekonstrukci byla uvolněna částka ve výši 106 000,- Kč, což jsou zhruba dvě třetiny z plánované částky, 
která bude potřeba. Ministerstvo kultury ČR provede další kontrolu a o udělení dotace rozhodne do 31. 8. 2017. Dále 
jsme také požádali o dotaci z Libereckého kraje, z Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji. 
Pokud by i tato dotace ve výši 47 880,- Kč vyšla, tak by naše spoluúčast tvořila částku 5 320,- Kč. S restaurováním by 
se mělo začít letos v červnu a dokončení se plánuje na říjen tohoto roku. 
 
6_Nezasmluvněné odběry vody v Libštátě  
Dobrovolný svazek obcí Košťálov Libštát k 8. březnu 2017 eviduje 24 nezasmluvněných odběrů vody v Libštátě.         
Je nutné, aby Ti z Vás, kteří smlouvu doposud neuzavřeli, tak učinili co nejdříve. 
. 
7_Mobilní rozhlas 
Po jednom měsíci evidujeme 105 zaregistrovaných občanů, což je skvělé. Věřím, že se v dohledné době přihlásí i ti 
zbývající. Vám zaregistrovaným bych chtěl jen sdělit, že již nemusíte poslouchat klasické hlášení, které bude             
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ve většině případů probíhat ve čtvrtek nebo v pátek, protože již s předstihem budete informováni prostřednictvím 
mobilního rozhlasu ve formě SMS zprávy či e-mailu. 
 

 
 
 
8_Libštát třídí víc, komunální odpady, papír a plast 
U nově zavedeného systému sběru plastů a papíru máme první dílčí data. Už první 2 měsíce ukazují velmi dobré 
výsledky. 
 
Objem komunálních odpadů se snížil a naopak objem papíru a hlavně plastů navýšil. Tento výsledek nemusí být       
na konci roku totožný, dá se ale předpokládat, že bude velmi shodný.   
 

 
Dílčí výsledky nového způsobu třídění jsou opravdu dobré. Konkrétně objem vytříděných plastů výrazně převyšuje 
běžný průměr v ČR. 
 
I kvalita vytříděných surovin je velmi dobrá. 
 
Děkujeme všem občanům za aktivní a pozitivní přístup.  
 
Zdeněk Faistaver, ředitel společnosti  Severočeské komunální služby s.r.o. 
  
 
 

komodita  
2016 
celkem tun  

občan rok 
2016 

2017 předpoklad 
podle výsledků 
leden a únor  
tun  

2017 předpoklad 
podle výsledků 
leden a únor- 
občan rok   

počet 
obyvatel  navýšení v %  

Směsný 
komunální 
odpad  173,17 0,174 136,7 0,138 993 79% 

papír  8,35 0,008 15,08 0,015 993 181% 

plast  4,22 0,004 14,12 0,014 993 335% 
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9_Veřejná výzva na obsazení místa obsluhy restaurace a ubytovny KD Libštát 
Dovoluji si zveřejnit výzvu na obsazení místa obsluhy restaurace a ubytovny KD Libštát. Kdo by měl vážný zájem        
a chuť u nás pracovat, ať se prosím, přihlásí. Do doby, než bude vybrán vítězný uchazeč, bude restaurace provizorně 
otevřena, většinou od pátku do neděle dle provizorních otevíracích hodin. Ty budou vždy aktuálně vyvěšeny u vstupu 
do restaurace v KD 

Starosta městyse Libštát vyhlašuje veřejnou výzvu  
na obsazení místa:  

 

obsluha restaurace a ubytovny KD Libštát  

 
 
 

 
Místo výkonu práce: městys Libštát, Kulturní dům čp. 315, 512 03 Libštát 
 

Náplň práce: obsluha restaurace a ubytovny KD Libštát 
 

Pracovní poměr: celý úvazek na dobu určitou (s možností změny na neurčito)  
 

Platové podmínky: Základní hrubá zaručená mzda ve výši 13.400 Kč + 2% z měsíční tržby  
a veškeré nárokové příplatky včetně odměn a osobního ohodnocení. 

 

Služební byt:   možnost ubytování ve služebním bytě přímo v objektu KD čp. 315 
 

Požadavky: 
- doložení zdravotní způsobilosti včetně zdravotního průkazu 
- doložení vhodné praxe 
- dobré organizační schopnosti 
- spolehlivost, trpělivost, komunikativnost, kreativita, ochota a vstřícnost 
- schopnost pracovat s výpočetní technikou 
- ochota k doplňování vědomostí a přijímání nových technických postupů a vybavení 
- schopnost přípravy slavnostních tabulí 
- vlastní motivace a schopnost přinášet nové podněty k zlepšení služeb 
- kultivovaný vzhled 
- ochota spolupracovat a vytvářet příjemné prostředí 

 

Předpokládaný termín nástupu:      1. 4. 2017 
 

Náležitosti písemné přihlášky: 
- jméno, příjmení, datum a místo narození 
- adresa trvalého pobytu, telefonické spojení a číslo občanského průkazu 
- originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
- stručný životopis 

 

Termín podání písemných přihlášek:  do 24. 3. 2017 do 14.00 hod. 
 

Na adresu: Městys Libštát, Libštát 198, 512 03 Libštát 
Vybraní zájemci budou vyzváni k osobnímu pohovoru. 

 

Upozornění pro uchazeče:  
Neúplné přihlášky (bez požadovaných náležitostí a příloh) mohou být vyřazeny! 
 

Vyhrazené právo vyhlašovatele:  
Starosta městyse Libštát si vyhrazuje právo veřejnou výzvu zrušit nebo nevybrat žádného z přihlášených zájemců. 
 

Kontakt: 
tel. 481 311 210, 724 180 470, e-mail: starosta@libstat.eu     Pavel Janata | starosta 
 

mailto:starosta@libstat.eu
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V příštím čísle se můžete těšit na opravdu zajímavý článek pana Jaroslava Chalupníčka, který se rozepsal na téma 
historie původu Libštátu. 
 

     S hlubokou úctou | Pavel Janata | starosta 

 

Měsíc únor na naší škole 
Měsíc únor byl na naší škole bohatý na různé akce, pořádané buď školou, nebo jinými institucemi. 
Nejprve proběhlo školní kolo v Olympiádě z anglického jazyka a dvě nejlepší žákyně se zúčastnily okresního 

kola v AJ v Semilech. 
Jako každý rok se žáci 7. třídy vydali v týdnu od 6. 2. do 10. 2. do Kořenova, kde strávili 5 dní v horské chatě 

Zvonice, aby absolvovali lyžařský výcvikový kurz. Zprvu jsme využívali sjezdovku nedaleko chaty a pak jsme dětem  
zpestřili lyžování v Příchovicích, kde jsme si po dva dny užívali krásně upravené sjezdovky U Čápa. Pobyt jsme měli 
zajímavější o výjezd na běžkách a několika zajímavými večerními přednáškami, jejichž náplň se bude žákům hodit do 
budoucího života. Doufáme, že na tento sport nezanevřou a i nadále budou čerpat z toho, co se zde naučili. 

  
Naše škola se také zapojila do akce pro humanitární společnost Člověk v tísni, kdy žáci a zaměstnanci školy 

přispěli dobrovolnou finanční částkou na hladovějící děti ve světě a zároveň na školní pomůcky, které jim byly 
zakoupeny za tyto peníze. Díky aktivitě členů školního parlamentu bylo vybráno 1 950 Kč a tyto peníze byly věnovány 
mimo jiné na nákup hygienických potřeb, 20 kuřat, jedné živé kozy a několika kanystrů na vodu. 

První březnový týden navštíví školu několik žáků s učiteli z partnerské školy z Ortrandu, kteří budou ubytováni 
v rodinách našich dětí a kromě jiných aktivit budou poznávat ze sjezdovek krásy Krkonoš. Přejeme jim co nejvíce 
příjemných chvil strávených s našimi žáky. 

           Za MZŠ Libštát Lubomír Hlava 

 
 
 



Strana 6 (celkem 10)                     Libštátský zpravodaj 3/2017 

Myslivecký spolek Kavkazsko Libštát, z.s. ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem Semily a Českomoravskou 
mysliveckou jednotou, z.s. uspořádaly 

 

4. ročník – Libštátská vzduchovka 2017 
CELOSTÁTNÍ PŘEBOR ČMMJ VZDUCHOVKA MLÁDEŽE 

 
Tento přebor se uskutečnil ve sportovní 

hale naší základní školy. Náročnost soutěže           
si vyžádala dlouhou přípravu, protože se dělaly 
nové stavy pro terče, pokrývala se podlaha koberci, 
vylepšovalo se osvětlení a nejnáročnější součástí 
bylo vytvořit pro střelce, doprovod a rozhodčí 
kvalitní pobytové podmínky. Podle slov uznání, 
bezproblémového chodu soutěže i ohlasu všech 
vedoucích, doprovodu i samotných závodníků 
všichni opouštěli závody spokojeni. Myslivecká 
kuchyně, bufet s občerstvením a celá řada 
organizačních drobností přispěly k tomu, že i střelci, 
kterým se nepodařil dobrý výsledek, se těšili         
na další ročník. 
 

Závody měly 3 hlavní kategorie: 
Žáci a žákyně do 10 let     -  24 soutěžících  
Dorostenci a dorostenky 11 – 15 let    -  27 soutěžících 
Junioři a juniorky 16 – 20 let    -  13 soutěžících 
Závody organizovalo 19 pořadatelů a 4 rozhodčí. 

Tato střelecká soutěž měla 26 sponzorů, kteří věnovali ceny v přibližné hodnotě více jak 36 000 Kč. 
 

Výsledky jednotlivých kategorií: střílelo se opět na 4 lovecké terče s nástřelem 400 možných bodů. 
 

Žákyně do 10 let:  3. místo    Hradecká Nicol                400 bodů   - po rozstřelu 
                                  5. místo    Farská Elena                    392 
     
Žáci do 10 let: 5.  Košťál Josef  397 

6.  Svatý Martin  392 
7.  Hansko Adam 392 
8.  Janata Jakub 390 
9.  Pospíchal Jan 388 

                        10.  Zbihlej Daniel 385 

11.  Daniel Vojtěch  364 
14.  Šafra Jakub  349 
15.  Kosina Matěj  342 
16.  Klobouček Miroslav  336 
17.  Mazánek Jakub  331 

 
Dorostenky:  4.  Tomášová Markéta  374 

 5.  Pechánková Karolína 374 
 
Dorostenci: 1.  Jína Daniel  400 

6.  Tomáš Vojta  391 
8.  Pecka Aleš  380         

  9.  Tomáš Jan  368 
10.  Pospíchal Adam 363 
13.  Kvarda Jan  347 

 
Junioři:        1.  Vedral Jan         368 
                     2.  Jína Martin         362     
 
Juniorky:     4.  Minarčíková Anna     353 
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Všem závodníkům přejeme do dubnových závodů dobrou mušku a radost z dosažených výsledků. 
Všem, kteří celou akci připravovali, včetně kuchařů, prodejců a pomocníků, radost z celé akce a chuť uspořádat 
v příštím roce 5. ročník. 
Děkujeme velmi vstřícnému přístupu vedení školy, vedení městyse Libštát a těšíme se, že získáme další děti   
se zájmem o střelbu nebo myslivost. 
 

 
 

za organizátory M. Pechánek a J. Horáček 

 

„   mezi dětmi“ 
V posledních letech se policisté stále častěji setkávají s případy „ŠIKANY MEZI 

DĚTMI“. Ani naše oddělení není výjimkou, kdy jsme se bohužel tímto problémem v roce 2016 
zabývali. Rodiče, dejte si pozor, protože šikana mezi dětmi je skryté nebezpečí, a proto pokud 
máte doma dítě školního věku, mluvte s ním na téma šikana. Možná máte pocit, že se to 
vašeho dítěte netýká. Možná ano, ale co když tomu tak není? V příloze této zprávy naleznete 
několik důležitých informací, týkajících se tohoto problému, který je stále častější a neměli 

bychom nad ním zavírat oči.     
 

Co je vlastně šikana? 

 jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat nebo zastrašovat jiného člověka, 
případně skupinu lidí, 

 zahrnuje jak fyzický útok v podobě bití, poškozování věcí druhé osobě, tak i útok slovní v podobě 
vydírání, nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování, 

 většina případů šikany mezi dětmi se odehrává ve škole, na cestě do školy nebo ze školy, případně 
v okolí bydliště, 

 nebezpečí šikany spočívá převážně v závažnosti, dlouhodobém působení a s tím souvisejících 
následcích v oblasti duševního a fyzického zdraví 
 

Druhy šikany? 

 fyzická agrese – agresor používá k šikanování oběti fyzické násilí, případně předměty, kterými učiní 
útok důraznějším (klacek, batoh apod.), 

 slovní agrese a zastrašování – agresor oběti vyhrožuje fyzickým útokem, zastrašuje, nadává jí nebo    
se jí vysmívá, 

 krádeže, ničení a manipulace s věcmi – agresor oběti ničí a odcizuje věci nebo si věci půjčuje a vrací   
je znehodnocené (zejména školní potřeby) 

 násilné a manipulativní příkazy – agresor nutí oběť k různým nepříjemným činnostem a úkolům (např. 
psát za něho domácí úkoly, nosit a odevzdat mu svačinu či kapesné) 
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    Kdo bývá dětskou obětí šikany? 

 dítě, které se neumí nebo nemůže bránit 

 dítě, které se jakýmkoliv způsobem odlišuje od očekávaného průměru (nosí brýle, přestěhovalo se,    
má nadváhu apod.) 

 dítě fyzicky slabé, popř. uzavřené, které těžko navazuje osobní kontakt s dětmi 

 dítě duševně zaostalejší, popř. pomalejší v uvažování 

 dítě jiné barvy pleti, často příslušník národnostní menšiny 

 dítě nadprůměrně duševně vybavené, dětský génius 
 

    Varovné signály pro rodiče! 

 za dítětem domů nedochází žádný spolužák ani kamarád 

 dítě je zaražené, smutné a nemluví o tom, co se děje ve škole 

 špatně usíná, zdají se mu hrůzostrašné sny, křičí ze spaní 

 dochází ke zhoršení prospěchu, je nesoustředěné, často bez zájmu 

 před odchodem do školy nebo při příchodu ze školy si dítě stěžuje 
na zdravotní problémy 

 dítě často navštěvuje lékaře – má zvýšenou absenci, někdy i neomluvené hodiny 

 do školy i ze školy chodí oklikami, může chodit i za školu 

 domů přichází s roztrhaným či špinavým oblečením, s poškozenými pomůckami nebo bez nich 

 často potřebuje peníze, ztrácí kapesné, kupuje fiktivní školní pomůcky, neplatí obědy 

 domů chodí hladové, přestože dostává svačinu a má zajištěné obědy ve škole 

 nedokáže přesvědčivě vysvětlit svoje zranění 

 nechce chodit na tělesnou výchovu, má odřeniny, škrábance nebo řezné rány, které se nedají upokojivě 
vysvětlit 

 je osamocené, s nikým se nebaví, nemá kamaráda, má často smutnou náladu, působí nešťastně           
a ustrašeně, stává se uzavřeným 

 trpí poruchami soustředění, je smutné natolik, že se u něho může vyvinout patologický smutek – 
deprese 

 vyhrožuje sebevraždou, nebo se o ni dokonce pokusí 
 

    Jak mají rodiče postupovat a co mohou při podezření na šikanu dělat? 

 především ujistěte dítě, že jste zcela na jeho straně, má vaši plnou podporu a může se spolehnout      
na vaši ochranu 

 zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce informací 

 požádejte o pomoc ostatní členy rodiny 

 v případě vážného fyzického napadení nechte své dítě odborně ošetřit, lékařkou zprávu pečlivě 
uschovejte a neposílejte ho následující dny do přímého kontaktu s předpokládanými útočníky 

 obraťte se na školu, nebojte se o šikaně promluvit otevřeně, např. na třídní schůzce, možná nebudete 
sami 

 pokud s vedením školy nenajdete společné řešení, nevzdávejte to, obraťte se na příslušný školský úřad 
nebo na školní inspekci 

 nechtějte po svých dětech, aby byly statečné a vrátily to, co se jim stalo, nemají na to sílu a řešení       
to není, jednejte bez prodlení sami 

 pomozte svému dítěti zvládnout psychickou zátěž a informujte ho, jak se vyhnout nebezpečným 
situacím (např. co odpovědět, jak reagovat na provokace a jak zvládnout situaci v případě ohrožení) 

 v případě důvodného podezření na páchání trestné činnosti na vašem dítěti informujte neprodleně 
Policii ČR, neboť šikana je v řadě případů trestnou činností a může naplňovat skutkovou podstatu 
trestných činů (omezování osobní svobody, krádeže, ublížení na zdraví, poškození cizí věci, vydírání, 
loupeže, rasově motivované skutky, znásilnění, pohlavní zneužívání) 

 

        Stane-li se vaše dítě obětí nebo svědkem šikany, mívá kromě strachu pocitu studu a spoluviny, přestože 
se jí nezúčastnilo. Vždy svým dětem naslouchejte a nezlehčujte, co vám vyprávějí. Snažte se přesně zjistit,     
co se dělo. Pamatujte, že dítě bude hledat pomoc nejprve u vás!!!  

nprap. Jana Sieglerová, vrchní inspektor  
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Společenská rubrika  

 

V měsíci březnu slaví své životní jubileum:  
pan Jaroslav Žďánský 

paní Anna Švecová 
pan Vlastimil Kmínek 

pan Jiří Těhník 
a pan Jaroslav Kousal 

 

Jubilantům blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní 
pohody a spokojenosti do dalších let. 

 

 
 

 
 

NA PODPORU Jakuba Pecky, trpícího svalovou dystrofií, 

SE KONAJÍ 

ZÁVODY KOČÁRKŮ 
V rámci celorepublikové akce  

Strollering – aneb trochu jiná procházka 
s kočárkem  

více na www.zavodykocarku.cz 
Jedná se o závody rodičů s kočárky v rychlochůzi na sto kroků, dále jsou 

připraveny soutěže pro děti s kočárky i bez,  
prostě spousta zábavy pro všechny věkové kategorie 

a teď to nejdůležitější  

23. dubna 2017 od 14 hodin 

na hřišti u domu s pečovatelskou službou v Libštátě  
Pan Josef Chuchlík přislíbil dar ve výši částky, která se vybere. 

Přijďte „zruinovat Chuchlíka“, podpořit dobrou věc a užít si plno 
srandy. 

 
 
 
 

Pozvánka na divadlo 
V sobotu 18. března 2017 v 18 hodin se divákům 

představí v Kulturním domě Libštát Divadelní soubor Máj z Tatobit 
s komedií "Karbunkulus" svého bývalého režiséra                       
a významného regionálního kulturního pracovníka Petra Peška 
(1944 - 2016).  

Vstupné: 70 Kč, děti a studenti 30 Kč. Těšíme se na Vaši 
návštěvu.   

            Mgr. Jaroslav Vávra 
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OPRAVÁŘ ZEM. STROJŮ 
 
 

 
Požadujeme  
- zkušenost s opravou zemědělských strojů, 
- ŘP sk. B, svářečské oprávnění, manuální zručnost, 
- samostatnost, zodpovědný přístup, flexibilitu. 

 
Výhodou  
- ŘP skupiny T, C, zkušenost s prací v zemědělství. 

 
Nabízíme  
- práci v obci Košťálov,  
- motivující mzdové ohodnocení,  
- zvýhodněné zaměstnanecké stravování. 

 
Nástup možný od března 2017 (dle dohody). 

 
 

Kontaktní osoba: Zuzánek Miloš, mob.: 734 763 271, e-mail: zuzanek@dsagro.cz   
 

Redakce žádá dop isovate le  o  průběžné a  včasné  dodávání  p ř í spěvků!  
Příspěvky odevzdávejte na ÚM Libštát nebo zasílejte na email: info@libstat.eu nebo sprava@libstat.eu  

Uzávěrka příštího čísla bude v pátek 31. 3. 2017. 
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