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Vážení a milí spoluobčané, sousedé, čtenáři Libštátského zpravodaje,

máme za sebou úžasně aprílový měsíc duben se sluníčkem i sněžením i se spoustou skvělých kulturních
a společenských akcí, za které bych chtěl všem organizátorům velice poděkovat.
A jako vždy pár informací od starosty.
1 | Slavnostní vítání občánků 2017

Slavnostní vítání libštátských občánků proběhne v sobotu 27. května od 9,30 a 10,30 hodin v obřadní síni
úřadu městyse Libštát. Přihlášeným rodičům byla včas poslána pozvánka.
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.
3 | Dětský den, aneb tatínkové a chlapi dětem č. 3 | sobota 3. června 2017 | od 14 hodin
Tatínkové a chlapi v roli
organizátorů a pořadatelů této akce, ve
spolupráci s úřadem městyse Libštát, si
dovolují pozvat všechny děti, maminky a
další rodinné příslušníky na dětský den v
Libštátě, který se bude za příznivého počasí
konat v sobotu 3. června 2017 od 14 hodin
v Libštátě.
Bližší informace budou upřesněny
na plakátech, internetových stránkách či v
mobilním rozhlase, neboť přípravy stále
probíhají. Tímto vyzýváme další tatínky a
chlapy, kteří by rádi spolupracovali na
organizaci a přípravách tohoto dětského
dne, aby nás kontaktovali (starosta +420
724 180 470). Děkujeme.
4 | Neustálý nepořádek na stanovišti kontejnerů v lokalitě na Končinách, tzv. u Krausů
U nás na úřadě jsme připraveni řešit operativně jakékoliv
požadavky občanů týkající se změny velikosti odpadních
nádob na komunální odpad, plast nebo papír. Jestli tedy má
někdo speciální požadavky, ať se prosím zastaví a vše
vyřešíme. Stanoviště kontejnerů v lokalitě na Končinách
slouží pouze pro naše občany a chalupáře z této lokality,
kteří nemají u každé nemovitosti modrou a žlutou odpadní
nádobu. S veškerým vytříděným odpadem jsou tedy nuceni
zajet na toto stanoviště, kam ho uloží do příslušných
kontejnerů. Proto opravdu nerozumím tomu, proč někteří
naši obyvatelé nebydlící na Končinách mají potřebu ukládat
odpad i do těchto kontejnerů, které jsou poté někdy
přeplněné. A vše, co se dá mimo odpadní nádoby, pak vítr
rozfouká a je z toho veliký nepořádek, který dělá ostudu.
Se svozovou firmou je dohodnuté, že v den
svozu vyvezou i to, co bude připravené vedle odpadních
nádob, veškeré plasty a třeba i papír, který se Vám již
nevešel do odpadních nádob. V úterý 9. května jsem
stanoviště na Končinách navštívil a nestačil jsem se divit, co
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všechno někteří nezodpovědní občané jsou schopni vyhodit do kontejneru na komunální odpad - plasty, papír,
plechovku od barvy atd. A to mají hned vedle kontejneru na komunální odpad kontejner na plast, který byl skoro
prázdný a papír naplněný do poloviny.
Je skvělé, že jsme ochotni odvézt odpadky na svozové místo a nepohodit je do lesa, ale
s ohledem na nový systém svozu odpadů, kdy se komunální odpad vyváží 1x 14 dní, je nutné opravdu
vytřídit zvlášť plast i papír.
Na závěr bych ještě rád zmínil informaci týkající se přistavování odpadních nádob na svozová místa. Je
vhodné je přistavit již večer před svozovým dnem, protože k vývozu dochází někdy již v časných ranních
hodinách! A odpadní nádoby, které nebudou přistavené, firma nevyveze.

5 | Odměny od EKO-KOMU a.s., autorizované obalové společnosti
Tu dostáváme vždy za každé čtvrtletí. Odměna se skládá ze dvou částí, a to za zajištění zpětného odběru
v obci a odměna za zajištění využití odpadů z obalů, která je závislá na množství vytříděného papíru, plastu a
skla.
Pro přehlednost a představu uvádím výše čtvrtletních odměn od roku 2014
1. 1. 2014 - 31. 3.2014
10 429,20 Kč
1. 1. 2015 - 31. 3. 2015
12 820,50 Kč
1. 4. 2014 - 30. 6.2014
16 386,70 Kč
1. 4. 2015 - 30. 6. 2015
14 528,30 Kč
1. 7. 2014 - 30. 9.2014
10 887,90 Kč
1. 7. 2015 - 30. 9. 2015
13 500,80 Kč
1. 10. 2014 - 31.12. 2014
16 825,50 Kč
1. 10. 2015 - 31.12. 2015
17 565,10 Kč
1. 1. 2016 1. 4. 2016 1. 7. 2016 1. 10. 2016 -

31. 3. 2016
30. 6. 2016
30. 9. 2016
31.12. 2016

17 022,50 Kč
17 244,60 Kč
19 808,60 Kč
17 597,50 Kč

1. 1. 2017 - 31. 3. 2017

39 426,80 Kč

Sami máte možnost vidět, jaké skokové zlepšení se nám v Libštátě podařilo. Věřím tomu, že jsme
schopni a budeme chtít třídit ještě více, aby poskytovaná odměna byla ještě větší.
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6 | Třídění začíná u nás doma už většinou v kuchyni | TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Je hodně domácností, co ještě nemají zakoupený domácí koš na třídění, neboť je docela drahý, nebo ho
mají a nejsou s ním spokojené. Hodně domácností třídí do nepraktických igelitových tašek a papírových krabic, a
možná někteří netřídí i díky tomu, že stále nenašli způsob jak doma odpad rozdělit.
Abychom se v tomto ohledu posunuli zase o kus dále, objednali jsme pro Vás sadu tašek na třídění
odpadů. Tyto sady z poloviny spolufinancuje společnost EKOKOM, a.s. a měli by k nám dorazit v měsíci červnu,
a to ve dvou velikostech, takže si budete moci vybrat. Jelikož máme opravdu radost, jak třídíte, a chtěli bychom
vytřídit ještě více, tak od nás tyto tašky dostanete zdarma: jednu sadu na jednu domácnost.
Technické parametry:
Jedna sada tašek představuje 3 ks tašek (modrou, zelenou a žlutou) na sběr papíru, skla a plastů.
Materiál: max. 80% primární PP, min.
20% recyklovaný PP, omyvatelný.
Gramáž tašek: cca 110g/m2.
Ucha jsou v tašce křížově prošitá, aby
bylo možné garantovat nosnost tašky 10 kg.
Taška má pevné dno, které netrpí
překladem.
Suchý zip na horním okraji tašek
umístěný na dvou taškách oboustranně, na
ostatní jednostranně, tak aby bylo možné
pořadí tašek v sadě měnit. Suchý zip je na
stranách, kde je záložka (kratší strany) tak, aby
vyniknul potisk.
Rozměry: dvě velikostní varianty, velké, vhodné
pro distribuci do rodinných domů a menší,
vhodné na sídliště
A.
„velká“ - 35 cm šířka*50 cm výška*26 cm hloubka;
B.
„menší“ - 25 cm šířka*40 cm výška*25 cm hloubka
7 | Mobilní rozhlas
Do dnešního dne evidujeme 145 zaregistrovaných občanů, což je skvělé. Prosím, aby se v dohledné
době přihlásili i ti zbývající.
8 | Podané a připravované žádosti o dotace v roce 2017
a | podaná žádost ve vyhlášené 42. výzvě SFŽP | Státní fond životního prostředí | na akci „Košťálov a Libštát –
kanalizace a ČOV, 3. etapa“, která řeší stavbu kanalizace v Libštátě

b | podaná žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje | na doplnění výbavy jednotky SDH
Libštát
c | podaná žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje | na restaurování sochy Panny Marie
v Libštátě na náměstí
d | podaná žádost o poskytnutí dotace z Ministerstva kultury ČR | na restaurování sochy Panny Marie v Libštátě
na náměstí
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e | podaná žádost o poskytnutí dotace z Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje | na pořízení
dopravního automobilu pro jednotku SDH Libštát pro rok 2018
f | podaná žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje | na dokončení víceúčelového hřiště
za objektem MZŠ Libštát | chodníčky, taras, oplocení a sklad vybavení
g | připravovaná žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje | na restaurování památky
místního významu, kamenného kříže v Libštátě u dílen.

9 | Reklamace oprav místní komunikace směrem na Svojek ve svojeckém háji a na náměstí
Dle sdělení firmy, která prováděla vloni opravy místní komunikace ve svojeckém háji a na náměstí, prý
nové díry vznikly v jiných místech, než byla provedena oprava. Nicméně tyto úseky byly dne 8. 5. 2017 zdarma
opraveny.
10 | Výstava fotografii pana Jiřího Beldy | fotoaparátem Jiřího Beldy
Po plesech, pouťové zábavě a schůzích bude v měsíci červnu na delší dobu nevyužitý sál v KD, a tudíž
budeme moci připravit výstavu fotografií Jiřího Beldy. O podrobnostech Vás budeme ještě informovat.
11 | Ukončení provozu dálkových linek dopravce ČSAD Střední Čechy
Vážení cestující, dopravce ČSAD Střední Čechy a.s. informuje, že s
platností od 2. května 2017 dojde k ukončení provozu dálkových linek z
Prahy do Libereckého a Královéhradeckého kraje.
Z pohledu Libereckého kraje tak nebudou v provozu tyto linky:
167220 | Praha-Jablonec nad Nisou-Tanvald-Harrachov-Rokytnice nad Jizerou (t.č. v provozu sezónní spoje v
sobotu z Prahy, v neděli z Rokytnice n.Jiz.)
167221 | Praha-Jičín-Jilemnice-Rokytnice nad Jizerou (t.č. v provozu jeden pár spojů v prac. dny, dva spoje o
víkendu z Prahy, jeden v sobotu a tři v neděli z Rokytnice)
167223 | Praha-Turnov-Tanvald-Harrachov (t.č. v provozu jeden pár spojů v prac. dny a dále z Prahy jeden
spoj v pátek, dva v sobotu a jeden v neděli a z Harrachova dva v sobotu a v neděli)
169220 | Praha-Turnov-Semily-Jilemnice-Vrchlabí-Špindlerův Mlýn (t.č. v provozu jeden spoj v neděli z Prahy
do Vrchlabí a jeden v sobotu ze Špindlerova Mlýna)
169221 | Praha-Jičín-(Jilemnice-)Vrchlabí-Špindlerův Mlýn (t.č. v provozu jeden pár spojů v prac. dny, dále z
Prahy jeden v pátek, dva v sobotu a jeden v neděli a ze Špindlerova Mlýna jeden v sobotu a tři v neděli a jeden v
Vrchlabí)
Ostatní dálkové linky v těchto relacích zůstávají beze změny. Děkujeme za pochopení.
Zdroj: http://www.iidol.cz
S hlubokou úctou | Pavel Janata | starosta
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Duben ve škole

Pro žáky 1. stupně byly připraveny dvě akce zaměřené na
zdraví. Děti z 1. a 2. třídy se pod vedením lektorky seznámily se základy
zdravovědy (masáž srdce, umělé dýchání) a hlavně se dozvěděly, jak
přivolat pomoc v případě ohrožení. Celému 1. stupni pak byla určena
Zdravá pětka. Všichni si nejprve vyslechli trochu teorie o správném
stravování a poté si sami sestavili zdravý jídelníček a vytvořili svačinu
z čerstvých surovin, na níž si jistě pochutnali.
I pohyb je velmi prospěšný, proto žáci 5. a 4. třídy
sváděli dramatické a vyrovnané souboje na turnaji ve
vybíjené na ZŠ v Lomnici nad Popelkou. Získali pěkné
čtvrté místo.
Na naši školu zavítaly dívky z Masarykovy ZŠ
v Nové Pace, aby spolu s našimi děvčaty na osmém
ročníku výtvarných dílen tvořily pěkné jarní dekorace a
zkusily si spolu se studentkou oboru cukrář, modelovat
figurky z marcipánové hmoty.
6. duben byl významným dnem pro budoucí
prvňáčky – konal se zápis do 1. třídy. Spolu s rodiči si
mohli prohlédnout školu a jistě jim udělaly radost dárečky,
které vyrobili jejich budoucí spolužáci v družině nebo
v hodinách výtvarné výchovy či pracovního vyučování, například praktické batikované sáčky na cvičební úbory.
Žáky devátého ročníku čekal neméně důležitý okamžik – absolvovali přijímací zkoušky na střední školy.
Letos poprvé museli všichni ti, kteří si zvolili studijní obor s maturitou, skládat jednotné státní testy z českého
jazyka a matematiky. Věříme, že uspěli.
Tradiční dubnovou akcí je projekt u příležitosti Dne Země. Letošní námět byl zvolen v souladu s novým
způsobem třídění odpadu v Libštátě, zaměřili jsme se tedy na to, jak naložit s jednotlivými druhy (plasty, papír,
kovy, sklo). Žáci zpracovávali různé úkoly, porovnávali výhody a nevýhody různých obalů, kreslili, lepili, třídili.
Každodenně třídí odpad do nových nádob umístěných ve škole (vyrobil je pan školník).
Pouťové atrakce na náměstí nám připomínají, že čas letí a do konce školního roku již mnoho času nezbývá.
Za MZŠ Libštát Lenka Malá

Závod kočárků v Libštátě 2017

I přes nepříznivé počasí se přišlo v neděli
23. dubna podívat na závod kočárků v Libštátě
hodně diváků a 26 soutěžících. Představila se
taneční skupina z Košťálova, několik historických
vozidel i historické kočárky. Dobrou náladu
obstarávali dva klauni. Hasiči ze Semil předvedli
ukázku záchrany u dopravní nehody a prohlédnout
si bylo možné dvě požární vozidla.

Veliké poděkování všem, kdo jakýmkoliv způsobem
pomohli uspořádat tuto akci. Hlavní organizátorce Janě Fejfarové
přejeme velikou trpělivost a hlavně nenechat se odradit drobnými
nezdary. Vstupné na akci bylo dobrovolné a výtěžek bude
věnován na podporu Jakuba Pecky trpícího svalovou dystrofií.
Už je známá částka, která se na akci vybrala, je to celkem
52 190 korun. „Moc děkuji, že jsme touto akcí mohli pomoci
Kubíkovi, který trpí svalovou dystrofií," doplnila Jana Fejfarová
zdroj Naše Pojizeří
Strana 6 (celkem 8)

Libštátský zpravodaj 5/2017

Prvomájová plavba 2017
Tak už je to za námi! Letošní poslední dubnový víkend
byl v Libštátě opravdu pestrý na akce všeho druhu. Začal
poutí, pokračoval sportovní vsuvkou v podobě fotbalového
utkání a končil pálením čarodějnic na libštátském koupališti.
Zdálo by se, že následný 1. Máj budou všichni odpočívat, ale
opak byl pravdou. Čekala nás ještě tradiční Prvomájová
plavba po Olešce.
S ohledem na vskutku aprílové počasí poslední
dekády tohoto měsíce, kdy jsme se dočkali i sněhových
přeháněk a teplot kolem
bodu mrazu, jsme nepředpokládali, že by se našel někdo, kdo by se
dobrovolně plavil po Olešce s rizikem něchtěné koupele. Přesto se pár
opravdových „šílenců“ našlo. Většina zvolila osvědčený druh plavidla, jakým je
kanoe a nafukovací člun, jeden účastník však sestrojil plavidlo vlastní a vydal
se odhodlaně vstříc májovému osvěžení. Oním konstruktérem byl Kuba
Škoda, kterému patří náš obdiv, a který se zaslouženě stal vítězem soutěže o
nejoriginálnější plavidlo.
Po celé vodní trase byli naši odvážlivci doprovázeni poměrně velkým
počtem fanoušků a příznivců plavby. I jim patří veliký dík Šílenců za podporu a
vytvoření té správné atmosféry.
V cíli u splavu u libštátského koupaliště bylo připravené drobné
občerstvení a nechyběly ani tradiční bramboráky. Příjemné přátelské posezení
se zpěvy u kytar se protáhlo do večerních hodin.
I to je pro nás důkazem
toho, že v Libštátě se lidi rádi baví a setkávají.
Vám všem moc děkujeme a už teď se těšíme na další setkání za rok při
jubilejní 10. „šílené“ plavbě po Olešce.
Vaši Šílenci

Výstava historických kočárků
V průběhu minulých desetiletí většina tematických
výstav v městském muzeu byla určena především pro
návštěvníky z řad mužů. Výjimku tvořila úspěšná a hojně
navštívená výstava „Pomocníci z domácností našich babiček“,
uspořádaná před dlouhými deseti lety v roce 2007. Po čase
tedy pracovníci lomnického muzea připraví výstavu, která má
opět ambici zaujmout právě ženy. Konkrétně se bude jednat o
výstavu „Historických kočárků doplněnou o ukázky
dobového odívání a dětských hraček“ ze sbírky paní
Martiny Palkové z nedalekého Libštátu. Výstava bude pro
veřejnost zpřístupněna v neděli 30. dubna od 9 hodin bez
slavnostního zahájení, a to z pochopitelného důvodu, jelikož
výstavní síň muzea bude zaplněna velkým množstvím exponátů
s danou tematikou.
Martina Palková je maminkou tří dětí a jak sama říká, je
jinak úplně obyčejná ženská, která má ráda různé hezké a milé
věci z dob minulých. A protože každé sbírání jednou nějak
začíná, nebylo tomu jinak ani u paní Martiny, i když, jak
připouští, sběratelství je především doménou mužů. „Svoje
„sbírání“ jsem nejprve započala hračkami,“ dodává paní Palková. „Podařilo se mi sehnat panenku IGRA
v původním originálním balení, a ta to všechno vlastně odstartovala. Když jsem měla tuto kouzelnou věc doma,
přemýšlela jsem, čím ji doplnit. Nápad přišel záhy, kdy jsem si k tomuto rozkošnému miminku pořídila i starý
kočárek. Od roku 2010 do dnešního dne moje kolekce čítá 60 kusů kočárků, jak na miminka, tak na panenky,
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dále 100 kusů panenek vyrobených mezi lety 1900 – 1989, a mnoho doplňků (dudlíků, lahviček, chrastítek,
zavinovaček atd.). Moji sbírku časem obohatilo i několik „reborn“ panenek, což jsou panenky ručně vyráběné;
vypadají jako živé a každá z nich je originálem.“
Díky řadě hodných lidí, jež mají „srdce na dlani“, a kteří spoustu exponátů darovali zdarma, se mohla
sbírka paní Martiny Palkové rozrůst do dnešní úctyhodné velikosti. „Všem těmto dárcům patří mé velké
poděkování, protože nebýt jich, má sbírka by nikdy nebyla taková, jaká je! Nesmírně si těchto lidí vážím, neboť
shromážděné exponáty jsou mojí naplněnou radostí.“
Přijďte se i vy potěšit a nechat na sebe dýchnout nostalgii starých zašlých časů. Výstava potrvá až do
25. června.
Andrea Zikmundová

Společenská rubrika
V měsíci květnu slaví své životní jubileum:
paní Ela Fišerová
paní Josefa Zoselová
paní Hana Spurná
paní Jarmila Kousalová
a paní Anna Křížová
Jubilantkám blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní pohody a spokojenosti do dalších let.

Red ak ce žá dá dop is ov ate l e o p rů běžn é a v časn é d o dáv ání pří sp ěv ků!
Příspěvky odevzdávejte na ÚM Libštát nebo zasílejte na email: info@libstat.eu nebo sprava@libstat.eu
Uzávěrka příštího čísla bude ve středu 31.5.2017.
LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ – zpravodaj městyse Libštát. Vychází měsíčně, nákladem 400 výtisků – zdarma.
Vydává: Městys LIBŠTÁT, Libštát 198, 512 03 Libštát, IČO 00275891, internetové stránky www.libstat.e-obec.cz, e-mail adresa:
info@libstat.eu, registrace – ev.č. MK ČR E 14458.
Kontakty:
ÚM – k481 689 300, mob. 775 588 370; starosta – 481 311 210, mob.724 180 470; matrika – 481 689 547, mob. 774 829 397
vedoucí dílny Karel Jiříček – 775 588 372; vedoucí DPS Hana Paldusová – 775 588 371
záchranná služba: 155
hasiči: 150
policie: 158
SOS: 112
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