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Vážení spoluobčané, milí sousedé, čtenáři Libštátského zpravodaje, 
 

do nového roku 2017 mi dovolte ještě jednou Vám všem popřát hodně zdraví a spokojenosti v osobním i 
profesním životě. Co nového nás v tomto roce bude čekat, jaké budou hlavní priority zastupitelstva atd., to 
všechno budeme řešit v brzké době při sestavování rozpočtu na rok 2017. Nic by Vám jako vždy nemělo 
uniknout, o všem Vás budu včas informovat.  
 

Na úvod roku tedy pár informací: 
 

1_zastupitelstvo městyse Libštát 
Na 6. jednání zastupitelstva městyse Libštát v roce 2016, které se uskutečnilo 14. prosince, jsme schválili 

obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, a to s ohledem na revoluční systém třídění plastů a papíru. Dále 
zastupitelstvo městyse Libštát zamítlo prodej pozemku části pozemku pč. 2126/4 na Vyšehradě, schválili jsme 
rozpočtovou změnu a rozpočtové provizorium. Nejdůležitějším rozhodnutím na tomto jednání zastupitelstva bylo 
schválení podání žádosti 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. K tomuto bodu byli jako hosté 
přizváni Ing. Petr Plichta z firmy PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. a pan Milan Havlík, místostarosta obce 
Košťálov a místopředseda DSO Košťálov a Libštát. O podrobnostech podané výzvy, změny projektové 
dokumentace dle našich podmínek o předpokládané výši ceny, výši možné dotace atd. se rozepíši v některých 
dalších číslech Libštátského zpravodaje. Ale v kostce se mluvilo o tom, že bychom mohli se stavbou začít cca 
v roce 2018, mohli bychom ji i rozetapovat, ale co je nejdůležitější, že bude muset být hotová a zkolaudovaná do 
roku 2022. 
 
2_křižovatka u Devátých  

V souvislosti s pochybnostmi širokého (nejen libštátského) obecenstva a kompetentnosti rozhodnutí 
odboru dopravy MěÚ Semily o změně přednosti v jízdě na křižovatce silnic II/283 a III/28311 - křižovatka pod 
kostelem sv. Jiří - nechal městys Libštát na návrh DI PČR Semily provést odborné posouzení poměrů v dotčené 
křižovatce.  

Bezpečnostní inspekci a posouzení místní úpravy v přednosti v jízdě provedl Ústav soudního znalectví 
v dopravě při dopravní fakultě ČVUT v Praze.  

Řešitelský tým v materiálech konstatuje, že za současného stavu míra bezpečnosti silničního provozu 
v dotčené křižovatce nedosahuje společensky přijatelné úrovně. 

Zároveň řešitelský tým spatřuje jako optimální nízkonákladové nápravě změnu místní úpravy přednosti 
v jízdě, kdy za hlavní komunikace budou označeny západní rameno silnice II/283 a jižní silnice III/28311. 

V návaznosti na jednoznačný závěr jsme požádali MěÚ Semily, odbor dopravy o změnu místní úpravy 
přednosti v jízdě podle odborného doporučení Ústavu soudního znalectví v dopravě. 
 
3_internet pro veřejnost v kanceláři ÚML a v objektu DPS pro nájemníky 

Již brzy Vám umožníme u nás v kanceláři úřadu přístup k PC a na internet. 
Obdobnou službu také zpřístupníme všem obyvatelům v objektu DPS, kde přístup k PC a 
internetu bude ve společenské místnosti. 
 
4_restaurace a ubytovna v KD Libštát 
Tak nějak jsem si ji na facebooku pracovně pojmenoval jako „naše, Vaše“ restaurace. Co říci po cca měsíci od 
otevření. Slyším negativní i kladné ohlasy. Více ale převažují ty negativní, to je špatné, to máte dělat tak, je tam 
moc velké teplo, proč se všude tak svítí, proč je ten sortiment tak drahý, proč se tam netočí Svijany 11°, Rohozec 
11°, Velkopopovický kozel 10°, proč se pivo tlačí biogonem (směs plynů), ta pěna piva je nějaká divná, proč se 
tam nesmí kouřit, ten starosta se snad zbláznil atd. Věřte nebo ne, snažíme se, abyste byli ve větší míře 
spokojení, ale zavděčit se všem nejde. A na kritiku jsem už zvyklý, kritizovat nám totiž jde krásně. Ale na druhou 
stranu zase musím říci, že jsem strašně moc rád, že do „naší, Vaší“ restaurace někteří chodíte. Protože 
restaurace je otevřena hlavně pro nás, abychom si měli kam zajít v Libštátě příjemně posedět a popovídat 
s přáteli a kamarády.   
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Co se týká otevírací doby, tak tu jsme stanovili takto: 
Pondělí  zavřeno 
Úterý  zavřeno 
Středa  17,00 – 22,00 hod 
Čtvrtek  17,00 – 22,00 hod 

Pátek  17,00 – 24,00 hod 
Sobota  17,00 – 24,00 hod 
Neděle  15,00 – 21,00 hod 

 

Jinak pokud Vás napadnou jakékoliv náměty a poznatky, které by vedly ke zlepšení, tak se nám je nebojte 
sdělit.   Negativních komentářů jsem slyšel hodně, ale i ty nám samozřejmě můžete také sdělit. 

A co chystáme. Televizi nečekejte, je to prý zabiják restaurací, máme však v plánu na sportovní pořady pořídit 
dataprojektor a promítat na velké plátno a také opravit či zrepasovat a umístit do prostoru restaurace kulečník. A na 
léto samozřejmě nějakou venkovní terásku se slunečníky a platební terminál pro platbu kartou. 
 
5_Libštát třídí víc 

Jsme na začátku dlouhé trasy, co se týká našeho nového systému svozu komunálního odpadu, plastu a 
papíru. S ohledem na specifické potřeby některých domácností jsme s Vámi připraveni řešit Vaše připomínky a 
požadavky individuálně. 

 
6_Zpravodaj před 25 lety | rok 1992  

Jsem přesvědčen, že na 25 let starou historii Libštátu by se nemělo zapomínat, proto je i v tomto lednovém 
čísle vloženo jako příloha lednové číslo Libštátského zpravodaje z roku 1992. 
 
7_Výstava fotografii pana Jiřího Beldy   

Pana Jiřího Beldu z Libštátu, který dnes bydlí v objektu DPS, zcela jistě všichni znáte. Na základě mého přání 
pan Belda připravil cca 900 snímků svých fotografií, které by rád předložil k náhledu širší veřejnosti. Budeme se snažit, 
aby tyto úchvatné a překrásné fotografie byly v první polovině roku k náhledu širší veřejnosti na výstavě, kterou plánuji 
na sále KD v Libštátě. 
 
8_volné pobíhání psů | úklid psích exkrementů 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství a o 
zabezpečení čistoty veřejných prostranství byla usnesením zastupitelstva městyse Libštát č. Z 2016/030 schválena 21. 
září 2016.  
 
Pokud vyhlášku někdo nebude opakovaně respektovat, bude městys Libštát postupovat následujícím 
způsobem:          

1. Slovní upozornění. 
2. Písemné upozornění doporučeným dopisem. 
3. Postoupení vyřízení přestupku na přestupkovou komisi do Lomnice nad Popelkou, která rozhodne o 

peněžitém trestu (v rozsahu 5 000 – 30 000 Kč). 
Pokud vás volně pobíhající pes obtěžuje nebo ohrožuje nebo vidíte, že si majitel psa neuklidí psí exkrement, 

pořiďte fotografii z dané situace. Fotografii zašlete emailem nebo přineste vytištěnou na Úřad městyse Libštát. 
Výrazně tak zefektivníte vyřízení přestupku a uložení trestu. 

Nejvíce vnímám porušování vyhlášky v lokalitě na Větrově, kde pravidelně volně pobíhá stále stejný pes a 
poté také v uličce od náměstí k lávce přes Olešku a na Malé Straně, tam také neustále volně pobíhají psi a majitelé po 
nich exkrementy neuklízejí, ta krátká ulička od náměstí k lávce je jeden psí exkrement vedle druhého. Není nám to 
jedno a obzvláště na tyto lokality se více zaměříme. 

Při této příležitosti si dovolím zveřejnit článek týkající se úklidů psích exkrementů: 
 

Na co se vymlouváte vy? 
 

a_Průjem sbírat nebudu! 
Není samozřejmě žádným požitkem sbírat tekutou břečku, ale ještě nechutnější je do ní šlápnout. Miminko ale také 
musíte přebalit, i když má průjem. Jestliže vašeho pejska trápí řídká stolice, noste s sebou trochu písku. Tím hustě 
posypte hromádku, čímž ji zahustíte a bude se vám lépe sbírat. 
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b_Neohnu se k zemi! 

Máte problémy se zády nebo klouby nebo jste líní udělat dřep kvůli sběru 
výkalů? Pak si pořiďte sběrač s rukojetí. Se šedesáticentimetrovou rukojetí se 
stačí jen mírně sehnout, páčkou otevřít víko a lejno sebrat. Pak páčku povolíte 
a víko se uzavře. Lepší podebrání zajišťuje ostrá hrana, víko připevněné 
pružinkami posouvá hromádku dovnitř nádoby. Obsah pak vysypete do sáčku 
a vyhodíte. 

Bohužel čerstvé hovínko zašpiní sběrač, takže je potřeba ho potom 
pořádně opláchnout a vytřít hadrem. Se suchými výkaly, které najdete na své 
zahradě, ale nebudete mít tolik práce. Sběrač se tak neušpiní. 

c_Co pak se špinavýma rukama?  
Přibalte k venčení antibakteriální gel nebo vlhčené ubrousky, vejdou se do 
kapsy. Případných nečistot se tak zbavíte lépe než klasickými papírovými 
kapesníčky. 

d_U košů nejsou pytlíky a do ruky psí exkrement nevezmu! 
Nevyhazujte mikrotenové sáčky od svačiny nebo od pečiva, schovejte si je na venčení. Sáček si navlékněte na ruku, 
exkrement přes něj chyťte, sáček přetáhněte dolů a uzavřete. Zkontrolujte ale předem, jestli v sáčku není díra, abyste 
se nezašpinili. Pokud máte problém s tím, že takový sáček se hned tak nerozloží, kupte si ekologicky přijatelnější, tedy 
kompostovací z kukuřičného škrobu. 

Jestli se vám nelíbí představa držet psí lejno jen přes tenkou vrstvu, seberte ho pomocí novin nebo si kupte za 
130 Kč kapesní sběrač. Postupujte pak stejně – sběrač rozevřete jako kleště a přes sáček exkrement seberete. Pak 
otočíte okraje a pustíte sběrač. Při koupi ho vybírejte podle velikosti exkrementů vašeho pejska.  

e_Ať to uklidí městys! 
Mnoho velkých obcí sice vlastní a používá vysavače na nedopalky, na výkaly a jiné drobné nečistoty, ale uklidit po 
svém psovi zvládne každý sám. Odstranění psího lejna zkrátka patří k základní péči o něj, ale především ke slušnému 
chování. Každý přece ví, jak je nepříjemné se na chodníku vyhýbat psím hromádkám, nebo do nich přímo šlápnout. 
Navíc si můžete na podrážce přinést domů i škrkavky. 

Pokud ve vašem okolí nejsou koše s papírovými sáčky, zažádejte o ně na úřadě. Ani ty však mnohé pejskaře 
neobměkčí a stále ignorují exkrementy svého psa. Pak očekávejte každým dnem, že je někdo sebere a hodí vám je 
přede dveře. Necháte je zase ležet? 

f_Po malém psu nemá cenu uklízet? 
Nejen pro majitele velkých plemen by mělo být samozřejmostí uklízet po svém pejskovi. Velkému lejnu se chodci při 
troše štěstí vyhnou včas, ale malých bobků (například od čivavy nebo krysaříka) si nejspíš nevšimnou vůbec a šlápnou 
do nich. Má smysl uklízet i po malých plemenech, která také umějí nadělat pěknou paseku. 

Co myslíte, že přiměje pejskaře, aby uklízeli po svých mazlíčcích? 
 

Pravidla a doporučení pro pejskaře 
1) Sbírat hovínka není ostuda. Ostuda je nechat ho ležet uprostřed 

chodníku i na trávníku v parku či vedle dětského pískoviště. 
2) V ideálním případě vůbec nedovolte, aby pes vykonal potřebu na 

chodníku. Není problém naučit ho to hned ve štěněcím věku. 
3) Veďte k úklidu po psech i svoje ratolesti. 
4) Psí exkrementy v mikrotenových sáčcích můžete házet do 

jakéhokoliv koše, kromě speciálních bio košů. 
5) Pokud dojdou v koši zásoby papírových sáčků, informujte o tom 

úřad, která má na starost jejich doplňování. 
Zdroj článku: http://hobby.idnes.cz/konec-nejcastejsim-vymluvam-pejskaru-kteri-nesbiraji-psi-hromadky-1f9-/hobby-
mazlicci.aspx?c=A100126_140802_hobby-mazlicci_mot 
 

Na závěr bych chtěl poděkovat autorce fotografie na titulní straně zpravodaje paní Lucii Daďanové za 
poskytnutí krásných fotografií Libštátu, které vyfotografovala při procházce mrazivým Libštátem.  

       V hluboké úctě Pavel Janata | starosta 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=120154/114277_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=135248/128201_0_
http://hobby.idnes.cz/konec-nejcastejsim-vymluvam-pejskaru-kteri-nesbiraji-psi-hromadky-1f9-/hobby-mazlicci.aspx?c=A100126_140802_hobby-mazlicci_mot
http://hobby.idnes.cz/konec-nejcastejsim-vymluvam-pejskaru-kteri-nesbiraji-psi-hromadky-1f9-/hobby-mazlicci.aspx?c=A100126_140802_hobby-mazlicci_mot
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Konec roku na Masarykově ZŠ Libštát 
Mladý cestovatel 

Ve čtvrtek 15. prosince 2016 se v budově Obchodní akademie Hotelové školy a Střední odborné školy 
v Turnově uskutečnil již 4. ročník soutěže „Mladý cestovatel“. 15 týmů ve složení žákyně druhého ročníku oboru 
cestovní ruch a žák nebo žákyně osmých a devátých ročníků ze svých bývalých základních škol soutěžilo ve třech 
disciplínách. 

V prvním kole se divákům a porotcům v řízeném rozhovoru vyzpovídali soutěžící ze svých cestovatelských 
zálib. Druhé kolo obsahovalo test odborných cestovatelských vědomostí, dovedností a zajímavostí. Do finále 
postoupilo jen osm dvojic. Ve třetím, tedy posledním soutěžním kole, soutěžící prezentovali připravené interview s 
významnou osobností. 

Zvítězila soutěžící dvojice Adéla Králová (naše bývalá žákyně) z OHS Turnov a Lukáš Tůma (současný žák 
8. třídy). Gratulujeme! 
 

Co se dělo v naší škole v době předvánoční? 
Stihli jsme toho opravdu dost. Již na začátku 

prosince si děti z prvního stupně a z mateřské školy 
připomenuly, jak to vypadalo v adventním čase za dob 
našich prababiček. Divadelní soubor „Studio dell´ arte“ 
jsme přivítali přímo v naší škole. 

Pondělí 5. prosince bylo opravdu „návštěvní“. 
Po divadelním představení se ve třídách 1. stupně 
objevil spravedlivý Mikuláš se svými strašidelnými 
čerty a laskavými anděly. Návštěva Mikuláše a jeho 
družiny se v každé třídě stala jakousi zábavnou třídní 
hodinou, kde se přečetla jména hříšníků i hodných 
žáků, kde se nadělovalo i symbolicky trestalo. Děti se 
mohly „vykoupit“ pěknou básničkou nebo písničkou. 

Ve čtvrtek 8. 12. deváťáci jeli vlakem s paní učitelkou Cardovou a Krejčovou do Drážďan. Už na nádraží se k 
nim připojili žáci z naší partnerské školy v Ortrandu. Společně se pak vydali poznat historickou část města a užít si 
vánoční atmosféru zdejšího trhu. 

Poslední školní prosincový týden byl pro žáky sice nejkratší, zato plný akcí i zážitků. V pondělí generální 
zkouška celé školy na vánoční besídku, odpoledne pak vystoupení v DPS.  

V úterý dopoledne projektový den 2. stupně na téma „Great Britain“. Během dne žáci získali zábavnou a 
netradiční formou mnoho nových informací o této zemi a v „cake marketu“ i něco dobrého na zub. Odpoledne pak 
proběhlo dlouho očekávané a poctivě natrénované vánoční vystoupení pro rodiče.  

Ve středu jsme ještě vystoupení zopakovali pro děti z naší MŠ a Základní školy v Košťálově a pak následovaly 
třídní besídky, úklid a hurá domů. 

    Milena Hloušková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sbor dobrovolných hasičů v Libštátě Vás srdečně zve na 

HASIČSKÝ PLES, 
který se koná v sobotu 18. února 2017 od 20.00 hod. 
v Kulturním domě v Libštátě. K tanci a poslechu hraje  
SONET RNDr. Jiřího Jíny. 
 

TJ Jiska Libštát si Vás dovoluje pozvat na 

SPORTOVNÍ PLES, 
který se koná v Kulturním domě v Libštátě 
v sobotu 21. ledna 2017 od 20.00 hod.  
K tanci a poslechu hraje KONVERZE BAND. 

A na 

DĚTSKÝ KARNEVAL 
v neděli 22. ledna 2017 od 14.00 hod. 

 

 

 



Strana 6 (celkem 6)                     Libštátský zpravodaj 1/2017 

HOLKY Z KALENDÁŘE 
V neděli 29. ledna 2017 se od 17 hod. uskuteční v 
Kulturním domě Libštát divadelní představení HOLKY 
 Z  KALENDÁŘE, které sehraje Divadelní spolek 
Krakonoš z Vysokého nad Jizerou. 

V jedné z hlavních rolí se libštátskému publiku 
představí bývalá učitelka místní Masarykovy ZŠ paní Jana 
Kramářová - Drozenová.  
 

O hře Vysočáci napsali: 
Na Vánoce 2015 jsme v premiéře pod režijním vedením Marie 
Trunečkové uvedli komedii Tima Firtha Holky z kalendáře. Komedie 
je příběhem šestice stárnoucích kamarádek žijících v jednom 
anglickém městečku a domnívajících se, že mají své nejlepší časy 
už za sebou. Každá z dam se musí navíc vyrovnávat s těžkou 
životní situací, a to bez sebemenší naděje, že jednou bude líp. 
Ospalou atmosféru městečka naruší bláznivý úlet v podobě nápadu 
nafotit kalendář s akty, z jehož prodeje bude financována pomoc 
místní onkologické klinice. Nápad, který má z počátku mnoho 
odpůrců, se postupně promění ve velkolepou vzpouru proti osudu, 
proti stáří, proti životní marnosti... 
Se hrou jsme se zúčastnili oblastní přehlídky venkovských 

divadelních souborů Josefodolské divadelní jaro 2016, z níž byla hra doporučena na národní přehlídku venkovských divadelních 

souborů Krakonošův divadelní podzim 2016.                     Mgr. Jaroslav Vávra 

 
TJ Jachting Libštát 

srdečně zve příznivce jachtingu 

na 47. setkání jachtařů v Libštátě 10. - 11. února 2017 
Kino Libštát: pátek 10. února 18:00 - 21:00,  

sobota 11. února 13:00 – 17:00 hodin 
Filmy a povídání o činnosti jachtklubu (pro místní vstup zdarma). 

KD Libštát: sobota 11. února 10:00 – 18:00 hodin, promítání jachtařských filmů          od 20:00 Námořnický bál 

 

Společenská rubrika  
 

V měsíci lednu slaví své životní jubileum:  
pan Ing. Zdeněk Lhota 

 

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

 

Čtvrteční cvičení jógy ve FIT clubu POHODA bude pokračovat v roce 2017 až od čtvrtka 2. února. Cvičíme vždy od 
18:30 hodin v období zimního času a od 19 hodin v období letního času. Pokud se budete chtít přijít příjemně 
protáhnout a celkově se uvolnit, přineste si s sebou deku a pohodlné oblečení. Pro nováčky je první hodina zdarma. 
Tímto se všem cvičícím a zájemcům omlouvám za lednovou přestávku a těším se na setkání s Vámi v únoru.  
            Marie Hlaváčová  
 

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 úterý 31. 1. 2017. 
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