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Vážení spoluobčané, milí sousedé, čtenáři Libštátského zpravodaje,
v krátkosti si Vás, tak jako každý měsíc, a to již po tři roky, dovolím seznámit s aktuálními a zajímavými
informacemi z našeho městyse.
1_ Internet a počítač pro veřejnost
V Úřadu městyse Libštát mají všichni zájemci možnost bezplatně užívat počítač s přímým připojením na
Internet. Samozřejmě je možné i černobílý a barevný tisk dle schváleného ceníku.

2_Nová úřední deska
Naše nová úřední deska u budovy Úřadu městyse Libštát byla z druhé strany (nevyužitá záda desky)
vhodně a vkusně doplněna o letecký pohled Libštátu, který nám instaloval J. Kříž z Libštátu.

3_Sběrný dvůr v Libštátě v roce 2017 | každá sudá sobota | 9 -12 hodin
Sběrný dvůr v Libštátě bude v roce 2017 ukončen 18. listopadu. O otevření sběrného dvora v roce 2018
Vás budeme včas informovat.
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4_ Podání návrhů na změnu územního plánu
Celkem 9 podaných návrhů na změnu územního plánu městyse Libštát bylo předáno na stavební úřad do
Semil, odboru územního plánování. Městys Libštát také podal návrh na změnu územního plánu za účelem
plánované výstavby rodinných domků v lokalitě nalevo od tzv. komunikace ke Štěpánkovým. Toto území
s nádherným výhledem a skvělou orientací vůči světovým stranám by volně navazovalo na nové území „Na
Větrově“. V Libštátě je mnoho stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů, ale nejsou ve vlastnictví městyse
Libštát. Poslední 4 stavební pozemky jsme měli na Vyšehradě, kde již noví majitelé začali stavět.

5_ Kiosek na koupališti
Kiosek na koupališti bude z důvodu malé návštěvnosti zavřen od prosince 2017 do března 2018.
6_ Kulturní dům Libštát, restaurace | ubytovna - informace
V „naší, Vaší“ restauraci probíhá až do Vánoc karambolový turnaj se třemi a čtyřmi koulemi. Do tohoto
našeho prvního Libštátského turnaje se zapojilo 13 hráčů z Libštátu. V restauraci nově také nabízíme velmi dobré
pizzy, bagety a kuřecí křidélka od firmy Galdiátor. Dlouhodobě nabízíme nakládané hermelíny a utopence od pana
Havla ze Semil.

7_Mobilní rozhlas
Do dnešního dne evidujeme 223 zaregistrovaných občanů. Prosím, aby se v dohledné době přihlásili i
ti zbývající. Pro ty z Vás, kteří používají chytrý telefon, nabízíme zdarma možnost stáhnutí aplikace mobilní rozhlas.

Strana 3 (celkem 12)

Libštátský zpravodaj 11/2017

8_ Informace o komplexních pozemkových úpravách (KPÚ)
Pozemkové úpravy jsou důležitým nástrojem pro rozvoj území. Jsou nezbytným podkladem pro obnovení
pořádku ve vlastnictví a evidenci půdy, pro racionální využívání pozemků, pro realizaci půdoochranných,
ekologických a krajinotvorných opatření. Podmínkou pro zahájení pozemkových úprav v katastrálním území
Libštát je souhlas vlastníků min. 50 % plochy zemědělských pozemků v katastru.
V katastru městyse Libštát je 646 ha zemědělské půdy. Pro zahájení KPÚ je třeba podpisů od vlastníků
323 ha (>50%). Velice mě těší, že je o pozemkové úpravy zájem a že jsme za velice krátkou dobu získali
podepsané žádosti od 24 vlastníků, kteří vlastní cca 214,77 ha. Nyní nám ještě zbývá 108,23 ha.
9_ Socha Panny Marie | ukrytý dokument z roku 1852
Při restaurování sochy Panny Marie byla v římse sochy nalezena schránka, ve které byl uložen malý balíček
zabalený v jakémsi ohebném plechu. Balíček jsme 19. července za účasti památkářů a ředitele semilského archivu
otevřeli a našli jsme v něm písemný dokument, který byl díky značnému poškození předán do restaurátorské dílny.
Poškození textu je značné, ne všechny údaje jsou čitelné, nicméně se skutečně jedná o soupis dárců na opravu
sochy doplněný krátkým textem, možná liturgickým, který je ovšem v nejhorším stavu. Písemnost byla zhotovena
v roce 1852. Po zrestaurování je uložen v archivu Semily. V úřadě máme k dispozici kopii tohoto dokumentu,
z něhož je i jedna část ztvárněna na titulní straně tohoto čísla zpravodaje.
Při sestavování nově restaurované sochy 9. října 2017 byl do schránky nově uložen nový písemný
dokument psaný jak ručně dokumentárním inkoustem, tak i v tištěné podobě. Oba dokumenty byly zataveny do
plastové folie. K těmto dokumentům byla přiložena i písemnost z roku 1852.
Obsah písemného dokumentu si Vám dovoluji zveřejnit:
Městys Libštát nechal v roce 2017 zrestaurovat sochu Panny Marie na náměstí v Libštátě. Současně s tím
nechal také sochu přesunout z původního místa o přibližně 4 metry na severovýchod (dál od silnice).
Restaurování a přesun sochy provedl MgA. Pavel Roleček ze Sklenařic.
Náklady akce činily celkem 159 tisíc Kč. Na úhradě se podílelo ministerstvo kultury částkou 106
tisíc Kč, Liberecký kraj částkou 47 880 Kč a městys Libštát částkou 5 120 Kč.

Po finálním a kompletním dokončení restaurované sochy Panny
Marie plánujeme slavnostní posvěcení. O jeho termínu budete
včas informování.
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10_ Pamětní deska obětem válek
mnozí z Vás si již všimli instalované pamětní desky obětem válek
za budovou úřadu městyse. Po finálním a kompletním dokončení, které
se předpokládá na jaře 2018, je naplánováno slavnostní odhalení. O
jeho termínu budete včas informování.
9_Kotlíkové dotace podruhé
Celkem 135 milionů korun má Liberecký
kraj k dispozici pro majitele rodinných domů, kteří
pořídí nové ekologické kotle a zažádají o kotlíkovou
dotaci. Žádosti o finanční příspěvky budou přijímány
od pondělí 30. listopadu 2017 od 16 hodin.
Občané je mohou podat pouze elektronicky.
Elektronickým podáním žádosti na webových stránkách kraje si
žadatelé zajistí pořadí podle data a času doručení. Až poté musí do 10
pracovních dní doručit vytištěnou a podepsanou žádost včetně příloh na
podatelnu Krajského úřadu Libereckého kraje osobně či poštou (doručení
listinné části žádosti již nebude mít vliv na pořadí).
„Oproti předchozím výzvám bude podporována výměna starých kotlů pouze 1. a 2. emisní třídy za
kombinované kotle na uhlí a biomasu s automatickým přikládáním, tepelná čerpadla, plynové kondenzační
kotle, nebo za kotle výhradně na biomasu," informovala krajská radní Radka Loučková Kotasová, která má
program kotlíkových dotací ve svém resortu.
Žadatelé mohou získat finanční podporu od 75 000 do 120 000 Kč, záleží na druhu pořízeného zdroje
tepla. V případě nákupu kombinovaného kotle to bude příspěvek ve výši 75.000 Kč. Pokud majitel rodinného
domu pořídí tepelné čerpadlo nebo automatický kotel výhradně na biomasu, může získat až 120 000 Kč.
Veškeré informace jsou dostupné na webu: http://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace.
10_ Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky 2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky v Libštátě dopadly takto:
1_ ANO 2011
2_ Svoboda a př. demokracie-T. Okamura
3_ ODS
4_ Starostové a nezávislí
5_ Česká pirátská strana
6_ Komunistická strana Čech a Moravy
7_ Křesťanská demokratická unie-Čs. str. lid
8_ ČSSD
9_ TOP 09
10_ Strana svobodných občanů
11_ Rozumní-stop migraci, diktát. EU
12_ Strana zelených
13_ Sportovci
14_ Realisté
14_ Dělnická str. sociální spravedlnosti

133 hl
79 hl
60 hl
53 hl
52 hl
32 hl
27 hl
20 hl
12 hl
10 hl
8 hl
3 hl
2 hl
1 hl
1 hl

27,03 %
16,05 %
12,19 %
10,77 %
10,56 %
6,50 %
5,48 %
4,06 %
2,43 %
1,82 %
1,62 %
0,60 %
0,40 %
0,20 %
0,20 %

Volební účast 65 % | celkem voličů v seznamu 760 | odevzdané obálky 493 | platné hlasy 492
Před skončením mandátu prezidenta Miloše Zemana proběhne druhá přímá volba prezidenta České
republiky. Volbu vyhlásil předseda Senátu na 12. a 13. ledna 2018. Případné druhé kolo volby připadá na 26. a 27.
ledna 2018.
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11_čp. 31
20. října 2017 jsme si od bývalého majitele pana Bohuslava
Dejmka převzali klíčky od budovy č. p. 31.

12_Libštát třídí víc | plánovací kalendář listopad - prosinec 2017

13_Libštátský zpravodaj | ročník 9 - č. 11 říjen 1992 | před 25 lety
Je přílohou na webových stránkách městyse Libštát a Facebooku.
A na závěr bych Vás chtěl pozvat na slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku a příchod Mikuláše se
svou družinou v Libštátě v úterý 5. prosince 2017 v 17 hodin. Občerstvení zajištěno
V úctě k Vám Pavel Janata | starosta

Společenská rubrika

V měsíci listopadu slaví své životní jubileum

pan Vladimír Hodboď
pan Jaromír Zajíc
paní Danuše Sýkorová
a pan František Zítko
Jubilantům blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní
pohody a spokojenosti do dalších let.
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Říjen v naší škole
Říjen je měsíc, kdy školní vyučování už běží na plné
obrátky. Výuka však byla zpestřena několika zajímavými akcemi i
výpadky elektřiny. První den bez proudu strávila 1., 2. a 3. třída
procházkou okolím Libštátu. Vytrvalý déšť vytvořil kulisu pro pověsti
o vlcích, Raráškovi i Černém moři, ale i pro opékání vuřtů
v holínkách a pláštěnkách. 5. třída se vydala do libereckého IQ
parku, kde mezi interaktivními exponáty, hlavolamy, kvízy a rébusy
poznávali žáci svět vědy a techniky. Nedalekou IQ landii si ve stejné
době zase prošli žáci šesté a deváté třídy.
7. třída se v rámci preventivního programu s lektorem zamyslela nad motem „Než užiješ alkohol, užij svůj
mozek“. Žáci se aktivně zapojili do diskuze a věříme, že si cenné informace odnesou do dalšího života. Pátek 13.
října proběhl ve znamení „Voleb nanečisto.“ Ke hře na demokracii stačila improvizovaná volební místnost, půjčená
volební urna a pár ochotných žáků ve volební komisi. A tak většina žáků ze 4. – 9. třídy i s učiteli a zaměstnanci
vzala do ruky upravené volební lístky se jmény 10 skutečných politických stran, které měly šanci dostat se do
poslanecké sněmovny, a volila.
V tomto měsíci do naší školy zavítali i žáci z partnerské školy v Ortrandu. Byli ubytováni v českých rodinách
a vydali se za poklady naší země. Prohlédli si Klenotnici v Nové Pace, za novopackým klášterem sbírali karneoly,
ve staropackém lomu Hvězda malé křišťálové pecky, granátky v Borovničce a žluté acháty na Rovně. Celá akce
měla za cíl konverzovat v cizím jazyce a poznat nové kamarády.

Na tradičním libštátském trhu nabízely děti
k prodeji batikované polštáře, které vyrobily ve školní
družině, a návštěvníci si mohli vyrobit ze sušeného
ovoce sladkého ježka. Další den bez proudu využili žáci
5. třídy k návštěvě hradu Kumburku, k poznání tamní
historie i pověstí.
25. října byl ve spolupráci se Střední školou
technickou a řemeslnou v Novém Bydžově uspořádán
den otevřených dveří DS Holding pro žáky 8. a 9. tříd.
Záměrem bylo ukázat provoz současného zemědělství,
autodopravu a opravárenství a pomoci dětem při rozhodování o jejich budoucím povolání.
Jana Maťátková
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Ohlédnutí za 15. ročníkem
Libštátského pozdního léta
Jako malý zázrak, tak se dá posoudit fakt, že
za sebou máme už 15. ročník nekomerčního
kulturního festivalu v Libštátě. Stále se ho daří udržet,
ačkoliv nabídka kulturních měst v okolí je téměř
drtivá.
Na pořad Šlechtic na cestách mezi východem a západem (11. 8. evangelický kostel) si našlo v nelidském
počasí cestu 35 návštěvníků, někteří se vrátili zcela promočeni domů, jiným se nechtělo ani, jak se říká lidově,
vylézt. Dramaturžka pořadu Eva Chodějovská vybrala pěkné dobové texty, vhodně je doplnila stará hudba. Mgr.
Jan Drahoňovský, ředitel Městského muzea a galerie z Lomnice n. Pop., i jeho otec, bývalý vedoucí tamní knihovny,
byli nadšeni.
Návštěvnický rekord jsme zaznamenali na ranči U Jezevčíka, kam přišlo za příznivého počasí 300
návštěvníků. Hlediště zůstávalo plné i v pozdních večerních hodinách, kdy po Tomáši Linkovi účinkovala skupina
Sunny Girls. Velmi příjemný den, organizace tradičně vynikající. Diváci si country večer a dlouhou noc (26. 8.,
podpora p. Ing. Jiří Maťátko a p. Jiří Kotas) opravdu užívali. Nelze nevzpomenout na pátek 25. 8. Početní příznivci
Dušana Bodnára s ním přišli nejen oslavit jeho 60. narozeniny, ale pomoci s organizací populárního setkání
příznivců country. Začínalo se u uliční tabule na úpatí výjezdu na nádraží ČD, která hlásala: ranč U Jezevčíka.
Vtipné divadelní scénky jeho dětí a vnuků doplňovala zajímavá videa, například z oslavy jeho padesátin, kdy jsme
absolvovali motoráčkem okruh Libštát – Semily – Malá Skála – Turnov – Libuň – Stará Paka – Libštát, apod. Vše
rámovala muzika a tradiční „radost“ provázející vždy tato neformální setkání. Nádhera, něco tak příjemného jsem
dlouho nezažil.
„Návštěvnické obavy“ panovaly z představení bozkovských ochotníků (Proč muži neposlouchají a ženy
neumí číst v mapách, 2. 9.), které se dostalo do souběhu s bohatě navštívenou Oblastní přehlídkou dechovek v
Košťálově. Jiný termín se nám nepodařilo najít. Na 80 diváků však bylo spokojeno s předvedenými hereckými
výkony Bozkováků, jejich zpěvem a celkovou výpravou představení. Nachechtali jsme se dosyta.
Nechyběli jsme jako spolupořadatelé Spálovského babího léta (jednodenní výstava obrazů ve spálovské
modlitebně týž den odpoledne, 60 návštěvníků, kulturní program sestry Jarmila a Jana Vávrovy).
Následující den (3. 9.) proběhlo v Janatově stodole Pohádkové loučení s prázdninami (65 návštěvníků,
sponzorská podpora p. MVDr. Michal Jurečka). Poděkování si za jeho organizaci zaslouží zvláště Irena a Pavel
Janatovi a příslušníci jejich rodiny, bez nichž by „Létu“ něco chybělo.
Výrazně duchovní charakter měly oslavy 500. výročí vyvěšení 95 Lutherových tezí (projekce filmu Luther
16. 9. a 17. 9. v evangelickém kostele slavnostní bohoslužba, prodávaly se Lutherovy knihy). Pozornost tomuto
výročí věnovaly také televizní kanály – film Luther, obsáhlý životopisný dokument).
Představení komedie Sborovna (23. 9., KD) v podání Vysočáků sice nenavštívila tradiční stovka diváků,
ale pouze okolo 80, ale ti se dobře bavili.
Určitým zklamáním pak byla návštěva na zdařilou inscenaci Divadelního klubu Vrchlabí Myslíme jenom
na to (28. 9., KD), jakési autorské parafráze se zpěvy na film Starci na chmelu. Kdo ale přišel, nelitoval.
Do nabídky jsme zařadili také Podzimní trhy V Lipkách (14. 10.), neboť si velmi vážíme obrovského
nasazení libštátských občanů, vedených pí Evou Janatovou. Úspěch akce byl velkolepý, naše pomoc opravdu jen
propagační.
Nezklamala ani návštěva na koncertu legendárního folkového zpěváka Bohdana Mikoláška (15, 10.,
evangelický kostel, 45 osob, p. Mikolášek se vzdal honoráře – vstupné použito na náklady „Léta“) a téměř 50 diváků
přišlo na pěkné poslední divadlo Účel světí prostředky (21. 10.) ochotníků ze Slané.
Inspirativní bylo opět chování spolupracovníků „Léta“ v čele s p. starostou Pavlem Janatou, Ivanou
Janatovou a Hanou Matouškovou, pracovnic městyse, přípravu sálu KD a topení zajišťovali p. Karel Jiřiček, p.
Dušan Hanko a p. Zdeněk Láska. Netřeba připomínat, že městys festival garantuje finančně i materiálně. Již
tradičně kus práce odvedl evangelický sbor (p. farář Petr Hudec, Jiří Kotas a další). Přípravu večeří pro účinkující
zabezpečovala paní Věra Kobrlová. Děkujeme. Těšíme se na „Léto 2018“.
Jaroslav Vávra
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4. kolo FOMEI CUP – 23. ZÁŘÍ 2017
Za pošmourného počasí se 23. 9. 2017 sešlo přes 50 závodníků, aby se naposledy v tomto roce utkali ve
střelbě z malorážky a vzduchovky na střelnici pod Zebínem u Jičína.
Kategorie: vzduchovka mládeže do 10 let:
Zde prvních 6 střelců dosáhlo maximální počet bodů 400 a došlo na rozstřel. Po tomto rozstřelu bylo pořadí
následující:
5. Vojta Daniel s nástřelem 400 bodů
16. Jakub Janata
396
9. Tadeáš Kazda
399
17. Jakub Mazánek
391
10. Jan Pospíchal
398
18. Martin Svatý
389
12. Matěj Kosina
398
19. Jakub Šafra
381
14. Michal Ježek
397
20. Miroslav Lorenz
377
15. Daniel Zbihlej
396
Kategorie - žákyně do 10 let:
Po rozstřelu bylo pořadí následující:
1. Nicol Hradecká
4. Elena Farská

400
399

Kategorie – dorostenky: 11 – 15 let - malorážka
10. Karolína Pechánková
345 bodů
11. Markéta Tomášová
312
Kategorie – dorostenci: malorážka
1. Jan Vedral
386 bodů
3. Anna Minarčíková 369
4. Martin Jína
364
Kategorie – dorostenci: 11 – 15 let – malorážka
1. Aleš Pecka
391 bodů
6. Lukáš Kvarda
381

8. Ondřej Kvarda
10. Daniel Jína
12. Jan Tomáš

361
357
345

Kategorie – dorostenky: malorážka
Za celý rok při započítání všech 4 závodů je pořadí dorostenek:
20. Markéta Tomášová
999 bodů – pouze 3 závody celkově 20. místo
21. Karolína Pechánková
997 bodů – pouze 3 závody celkově 21. místo
Závěr:
Všichni, kteří nastříleli 400 bodů v Jičíně,
losovali o novou vzduchovku, kterou věnoval zbrojíř
pan Haman. Štěstí měla Nicol Hradecká.
Poté se losovala vzduchovka ze všech
startovních čísel jičínského závodu (83 střelců) a
štěstí opět měla Nicol. V této situaci tuto druhou
vzduchovku věnovala střeleckému kroužku při MZŠ
Libštát, za což jí všichni střelci moc děkují.

Za přízeň a podporu děkují M. Pechánek a J. Horáček
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Farní sbor ČCE v Libštátě Vás zve na
předvánoční dobročinný bazar
v sále Kulturního domu v Libštátě:

Proč nakupovat na dobročinném bazaru v Libštátě?
 uděláte si radost za pár korun,
 podpoříte dobrou věc,
 prodloužením životnosti použitých věcí chráníte naši planetu.
Opět po roce zveme všechny spoluobčany na předvánoční dobročinný bazar do sálu Kulturního
domu v Libštátě. Přijďte si vybrat za velmi příznivé ceny oblečení dětské, dámské i pánské, obuv, ložní
prádlo a bytový textil, sportovní vybavení, nádobí, plyšáky, el. spotřebiče i drobnosti do domácnosti.
Vše je dovezeno ze SRN.

STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

22. 11. 2017 10-18 hod.
23. 11. 2017 10-18 hod.
24. 11. 2017 10-18 hod.
25. 11. 2017 10-15 hod.
Na setkání se těší dobrovolníci z evangelického sboru
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Příchod Mikuláše se svou družinou
Mikuláš s čerty a anděly dorazí na náměstí v Libštátě
v úterý 5. 12. 2017 v 17 hodin
Občerstvení zajištěno
Pořádají SDH Libštát ve spolupráci s městysem.

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: městys@libstat.eu nebo sprava@libstat.eu
Uzávěrka příštího čísla bude ve čtvrtek 30. 11. 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:
městys@libstat.eu, registrace – ev.č. MK ČR E 14458.
Kontakty:
ÚM – 481 689 300, 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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