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Vážení spoluobčané, milí sousedé, čtenáři Libštátského zpravodaje, 
 

Libštát v září zářil dokončenými projekty, tak jen pro připomenutí, jestli si někdo z Vás ještě nestačil 
všimnout 
_otevření odpočinkové zóny u MZŠ Libštát 
_nové uvítací tabule u vjezdu do Libštátu 
_nové logo KD v Libštátě, kde dva havrani (ze znaku Libštátu) sedí na bidélku tvořeného z písmenek KD (kulturní 
dům).  
_označení úřadu městyse Libštát znakem ČR, Libštátu a textem Úřad městyse Libštát 
_venkovní hodiny 
_dokončená terasa KD (slavnostní otevření necháme na jaro 2018)  
_vyvěšení libštátské vlajky  
 

1_ 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 12 vlastníků, kteří vlastní cca 198,84 ha, teď nám ještě zbývá 124,15 ha. Na 
Pozemkovém úřadě v Semilech se dle vedoucího pobočky pana Ing. Petra Fejtka dokončují pozemkové úpravy 
v jiných obcích, a mohli by tedy zahájit nové pozemkové úpravy, proto není čas otálet s podáním žádosti. 
Navrhované pozemkové úpravy se dotýkají výhradně zemědělských pozemků v celém katastrálním území Libštát 
(mimo zastavěné území obce). 
  Každý vlastník pozemku, který bude souhlasit s pozemkovými úpravami, musí podat žádost na Pozemkový 
úřad, nejlépe prostřednictvím úřadu městyse Libštát. Formulář (žádost o provedení pozemkové úpravy) je ke 
stažení na webových stránkách městyse Libštát v sekci pozemkové úpravy a také na úřadu městyse. 

Podepsáním této „žádosti“ vlastník pozemku souhlasí se zahájením přípravy podkladů pro jednání 
s vlastníky pozemků. Nutno jej podepsat a vrátit:  

Veškeré náklady související s prováděním pozemkových úprav, tj. náklady na přípravné a návrhové 
práce, geodetické práce, vytyčení pozemků i realizaci společných zařízení hradí stát prostřednictvím 
pozemkových úřadů a nepředstavuje pro vlastníky pozemků žádné finanční zatížení. 
  Žádáme proto všechny vlastníky pozemků v k.ú. Libštát, aby se vší odpovědností zvážili výhody 
provedených pozemkových úprav, které odstraní zejména problémy v nevyřešených vlastnických vztazích bez 
finančního zatížení vlastníků, návštěvy notářů, zdlouhavého vyhledávání listin a další již shora uvedené záležitosti. 
Informace o dalším postupu - po získání souhlasu vlastníků min. 50% plochy zemědělských pozemků v katastru - 
zveřejníme na úřední desce ÚM Libštát, na webových stránkách, popř. osobním dotazem na ÚM. 
  

2_ Prodloužený termín pro podávání návrhů na změnu územního plánu 
Po dohodě s MÚ Semily se nám podařilo prodloužit termín pro podávání 

návrhů na změnu územního plánu, a to do 31. 10. 2017. Pokud budete mít nějaké 
návrhy na změnu územního plánu, tak je prosím do konce měsíce října doručte na 
předepsaném formuláři k nám na úřad. Poté budou předány na Stavební úřad do 
Semil, odbor územního plánování k vypracování stanovisek. Na základě těchto 
stanovisek se následně zastupitelstvo rozhodne, zda zapracuje jednotlivé návrhy 
do případné změny územního plánu. 
 

3_Památka místního významu, kamenný kříž v Libštátě u dílen 
V letošním roce jsme požádali o dotaci z Libereckého kraje, z Programu 

8.2 podpora ochrany přírody a krajiny, na zrestaurování památky místního 
významu, kamenného kříže u dílen. Položkový rozpočet na tuto akci je cca 72 000 Kč. 

Požádali jsme o 70% dotaci ve výši 50 400 Kč, kterou jsme získali. Ukončení realizace 
projektu je do 30. 9. 2018. 
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4_Libštátská vlajka 
 
28. září 2017 byla slavnostně vyvěšena 

před budovou Úřadu městyse oficiální vlajka 
městyse Libštát. 

Velice rád bych zmínil pár informací ke 
vzniku této vlajky. Klíčový byl v této věci rok 
2014, kdy pan Stanislav Kasík, heraldik, 
seznámil naše zastupitelstvo s historií městyse 
Libštát, jeho pečetí a znakem. Dále představil 
zpracované návrhy znaku a vlajky. To bylo 6. 
srpna 2014. Nedlouho poté 10. září 2014 
zastupitelé na veřejném jednání, které se konalo 
na sále KD v Libštátě, schválilo znak a z 
několika návrhů vybralo a schválilo vlajku. 

Tento znak a vlajka byla poté zaslána 
předsedovi poslanecké sněmovny parlamentu 
ČR k řádné registraci a schválení. Ve čtvrtek 5. 
března 2015 jsem od předsedy Poslanecké sněmovny pana Ing. Jana Hamáčka převzal v parlamentu ČR dekret 
na libštátskou vlajku, kterou jsme po více jak dvou a půl 
letech slavnostně vyvěsili před naší zrekonstruovanou 
budovou Úřadu městyse Libštát. 

Velice děkuji p. Luboši Fejfarovi za 
zdokumentování této události (existuje kompletní video a 
fotografie). 

 
5_Mobilní rozhlas 

Do dnešního dne evidujeme 197 zaregistrovaných občanů, což je skvělé. 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.  
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6_Most u Včelákových 
Projektová dokumentace na opravu tohoto havarijního stavu mostu je hotová. Vypracoval jí Ing. Aleš 

Kožnar z Jilemnice, který pro nás již projektoval opravu mostu u Ničů a navrhl fasádu na budově úřadu. V této fázi 
necháme zpracovat cenové nabídky, abychom poté mohli neodkladně začít s opravou tohoto mostu, který je 
v Libštátě dlouhodobě velikou ostudou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7_Dopravní zrcadlo na křižovatce  

 

V úterý 3. října 2017 Krajská správa silnic LK na křižovatce 
silnic II/283 x III/28311 (pod kostelem sv. Jiří), vyměnila stávající 
dopravní kruhové zrcadlo za nové dopravní zrcadlo s unikátní 
technologií odolné proti ojínění a proti orosení. Vyměněné zrcadlo 
bychom rádi co nejdříve instalovali tak, aby řidiči jedoucí z Vyšehradu 
(od Svojku) viděli na přijíždějící vozidla od Bělé. Tím se bezpečnost této 
nešťastné křižovatky trochu vylepší (po instalaci jsme museli ihned 
nahlásit špatné natočení zrcadla). 

I tak stále věříme a doufáme v návrat námi všemi chtěné změny 
hlavní silnice z Libštátu na Lomnici nad Popelkou, která se neustále řeší 
s odborem dopravy v Semilech. 
 
 
 
 
 
 



Strana 5 (celkem 10)                     Libštátský zpravodaj 10/2017 

8_ Tašky na tříděný odpad 
Na úřadě pro vás máme k dispozici sady tašek na třídění odpadů. 

Jedna sada tašek představuje 3 ks tašek - modrou, zelenou a žlutou - na sběr 
papíru, skla a plastů. O tašky je veliký zájem a zatím si je vyzvedlo 106 
domácností. Tašky vydáváme zdarma v rámci poplatku za komunální odpad. 
 
9_Libštát třídí víc | plánovací kalendář říjen - prosinec 2017 
Velice se omlouváme, ale v plánovacím kalendáři na rok 2017 se stala chyba, 
kterou tímto napravujeme a zveřejňujeme opravenou verzi na říjen – prosinec.  
 

 
 
10 _ Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu | sobota 28. října 2017 | 14,05 - 14,20 hod. | Libštát 
náměstí 

Přijímány budou následující druhy odpadů:  
- léky všech druhů včetně mastí  
- domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, louhy, 
vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu 
rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) v originálních 
obalech nebo řádně označené!!!  
- zbytky starých barev, obaly od barev  
- televizory, ledničky, zářivky  
- všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, 
baterií a článků  

- upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách 
do 30 l)  
- olejové filtry a další zaolejovaný materiál  
 
Nebudou přijímány následující druhy odpadů:  
- odpad stavebního charakteru 
- eternit, azbest, asfalt  
- stavební omítky, lepidla, směsi atd.  

 

11_Sběrný dvůr v Libštátě v roce 2017 | každá sudá sobota | 9 -12 hodin  
Sběrný dvůr v Libštátě je v letošním roce až do odvolání, o kterém budete včas informováni, otevřen každou sudou 
sobotu od 9.00 hodin do 12.00 hodin.  

 

12_ Volby do Poslanecké sněmovny 2017 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky se budou konat na území České republiky  
- v pátek 20. října 2017 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod. 
- v sobotu 21. října 2017 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod. 

Volební místnost se nachází v budově Úřadu městysu v Libštátě č.p. 198 v zasedací místnosti umístěné v 
I. patře. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti a mají zájem volit, nahlaste 
se prosím telefonicky na Úřad městyse Libštát, tel. č. 481 689 300. 
 

13_Libštátský zpravodaj | ročník 9 - č. 10 říjen 1992 | před 25 lety 
je přílohou na webových stránkách městyse Libštát a facebooku. 

 V úctě k Vám Pavel Janata | starosta 
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Začala škola 
Letošní školní rok začal k nemalé radosti dětí až 4. září. Při této příležitosti byla slavnostně za přítomnosti 

pana starosty otevřena odpočinková zóna. Za doprovodu žáků 9. třídy usedlo poprvé do školních lavic 11 prvňáčků. 
O dva dny později se 28 žáků 6. třídy vydalo na harmonizační pobyt do Strážného, kde strávili 3 dny při 
seznamovacích hrách. Zaujala je též beseda s pracovníkem K r n a p u.  

 

 
 
Jak už bylo mockrát napsáno, škola není jen učení mezi čtyřmi stěnami. A tak sedmáci a osmáci zhlédli naučný 
film o Brazílii, sportovci se zase zúčastnili atletického čtyřboje v Turnově a žáci nižších tříd navštívili Den zdraví 

v Lomnici a preventivní program na Kozákově. Jako jedna 
z Masarykových škol jsme vzpomněli 80. výročí úmrtí našeho 
prvního prezidenta. V závěru měsíce nás navštívily kolegyně 
z německého Ortrandu a společně s našimi učitelkami se 
prošly Riegrovou stezkou. Mezi oběma školami byla též 
domluvena další spolupráce.  

Den ředitelského volna 29. 9. využili žáci k odpočinku 
a učitelé k dalšímu sebevzdělávání i sportování. Školní hřiště 
se ten den odpoledne stalo svědkem v pořadí již druhého 
přátelského utkání ve volejbale mezi reprezentanty obce a 
školy.  

Výuka, což je to hlavní, se doslova rozeběhla, papírové 
i elektronické žákovské knížky se plní prvními známkami. Také početné kroužky zahajují svou činnost. O všem se 
podrobněji dočtete na webových stránkách školy. Závěrem přeji dětem, rodičům i nám učitelům úspěšný školní rok. 

Milena Švábová 

 
 

Společenská rubrika  
 
V měsíci říjnu slaví své životní jubileum  

 
paní Jana Seidlová, 

 
Jubilantce blahopřejeme a přejeme jí mnoho zdraví, štěstí, životní pohody 
a spokojenosti do dalších let.  
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Jachtařský tábor 2017 
 
Na přelomu července a srpna, tedy v tradičním termínu a místě na Orlické přehradě Radavě, proběhl letní 

výcvikový tábor pro začínající i pokročilé mladé jachtaře. Z celkového počtu čtrnácti dětí bylo osm nováčků. Tomuto 
jsme podřídili přípravu i samotný průběh výcviku, do kterého jsme zařadili více teorie. Děti se učily o částech 
plachetnice Optimist, jejich správném sestavení, funkci, o bezpečné plavbě na plachetnici a ve vodním provozu. 
Vyzkoušely si postup, jak znovuzprovoznit loď při jejím demonstrativním převrácení. Tyto znalosti pak uplatňovaly 
při praktickém výcviku, tedy při samotné plavbě, samozřejmě pod neustálým dohledem odborných instruktorů. Ti je 
na dvou motorových člunech nejen hlídali, ale i dávali cenné rady. S každou další hodinou výcviku byly vidět u dětí 
pokroky, které dělaly radost nám všem. Při společných plavbách se nováčci učili kopírováním jachtařské práce 
pokročilejších táborníků. Motivací k dalšímu zdokonalování bylo pro děti zjištění, že výcvik na našem táboře nekončí 
u Optimistů, ale že se mohou časem dopracovat i na větší plachetnici Evropu, na které letos brázdila vody Orlíku 
nejzkušenější z jejich řad. 

Vše, co se děti naučily, zúročily při závěrečné regatě, jejíž průběh byl napínavý až do konce. Tomu 
odpovídaly výsledky, kdy se na stupně vítězů nepostavili jen ti zkušení. 

Náš tábor je sice primárně zaměřený na jachtařský výcvik, ale nezapomínáme ani na obecnou výchovu. 
Pro rozšíření kulturních obzorů jsme podnikli s dětmi výlet parníkem na zámek Orlík s prohlídkou. Při různých 
doplňkových hrách jsme se snažili v dětech probudit nejen soutěživost, ale i morální vlastnosti, jakými jsou např. 
ochota pomoci, tolerance a ohleduplnost, bez kterých se žádný správný jachtař neobejde. 

Po společně stráveném týdnu, kdy se na jeho začátku většina dětí neznala, můžeme říci, že se z nich stal 
tým, jehož členové si vzájemně nezištně pomáhají, dělí si úkoly, předávají leckdy těžce nabyté zkušenosti a jsou 
schopni se učit jeden od druhého. 

 

 
 
Nám nezbývá než doufat, že se za rok na dalším táboře sejdou znovu a budou v tomto týmovém duchu 

pokračovat a zlepšovat se nejen ve výcviku. 
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří se aktivně podíleli na přípravách a zajištění tábora. Jsou to 

Martin Doležal, Bára Doležalová, Martin Bašek, Ing. Jarda Tichý, Tina Soldátová a Zdena Malátová. Zvláštní dík za 
pomoc patří Z. Netřebskému, p. Josefu Chuchlíkovi, p. Šulcovi (Podkrkonošská uzenina), V. Hlůžemu, J. Paternové, 
T. Hyžákovi a v neposlední řadě městysu Libštát. 

Laďka Doležalová, vedoucí tábora Jachting Libštát 

 
 



Strana 8 (celkem 10)                     Libštátský zpravodaj 10/2017 

 
Kalanetina s Vlaďkou Bucharovou 

 

Přijďte si s námi zacvičit kalanetiku – je to klidné cvičení pro muže i 
ženy, které je zaměřeno na celkové posílení a protažení a vytvarování těla. Je 
vhodné pro ty z vás, kdo nechcete nebo nemůžete při cvičení zatěžovat klouby 
nebo bolestivé partie po zranění či s problémy pohybového aparátu.  

Naučíte se vnímat své tělo a práci jeho svalů. Cvičí se při pomalé 
hudbě na podložce a cviky jsou založeny na drobných pohybech a na správném 
provedení. 

Začínáme v úterý 10. 10. 2017 v 18h v malé tělocvičně MZŠ. 
S sebou pohodlné pružné či volné kalhoty, tričko, podložku, kdo má overball.  

Těšíme se na Vás Vlaďka Bucharová, Irena Janatová, Milena Hloušková 

 
 
 

Vážení sousedé a sousedky, přijměte pozvání 
k příležitostnému setkání a navštivte  

podzimní trh „V Lipkách“  
bude se konat 

v sobotu 14. 10. 2017 od 8.30 do 12hodin. 
Přijďte prodat, koupit, vyměnit nebo se jen podívat, občerstvit, 
potěšit. 
Těšte se na lahůdky, cukrovinky, mysliveckou kuchyni, zavařeniny, 
dárky, podzimní květy, užitečné maličkosti, ... 
Dopřejte si radost z vlastní dovednosti a podělte se o své nápady. 

Na Vaši návštěvu se těší Libštátské sousedky ve spolupráci s ÚM Libštát  
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Inzerce 
 

 

 
 

 Jestliže pracujeme bez vyhledání zátěží, jde pouze o detoxikaci, pokud zátěže v organismu vyhledáme 

a pravidelně sledujeme, hovoříme o řízené a kontrolované detoxikaci podle MUDr. Josefa 
Jonáše 

 
 

 

 

 
 
 
Již 17 let se touto metodou zabývám a věřím, že společně lze nalézt řešení situací spojených 

s tím nejdůležitějším se zdravím. Těším se na vás na Bryndově č.p. 219  nebo v případě nutnosti mohu 
přijet za vámi, obojí po předchozí tel. domluvě.  

Marie Dvořáková, tel 702 297 107 
 
 

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. 10. 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 – 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           
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