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Komunikace na Vyšehradě
Úspěšné získání dotací v roce 2018
Kanalizace v Libštátě
1. Máj na Olešce
70 let od založení fotbalového klubu v Libštátě
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Vážení spoluobčané, milí sousedé, čtenáři Libštátského zpravodaje,
Velice rád bych Vám všem popřál krásné prožití léta a dětem slunné prázdniny. A jako vždy Vás ve stručnosti seznámím
s některými důležitými informacemi.

1_Opravy komunikací v Libštátě
Oprava komunikace k zastávce ČD, k bytovkám pod
zastávkou ČD, křižovatka na Kavkázsko u železničního
přejezdu na Bělou a kousek komunikace na Hořením konci je
hotová. Stále řešíme, jakou formou opravíme komunikaci
z Libštátu na Svojek ve Svojeckém lese, která je opravdu po
každé zimě jako cedník.
2_Ručně malovaná skládaná mapa SEMILSKO,
TURNOVSKO a JILEMNICKO
Městys Libštát se zapojil do projektu malovaných
skládaných map SEMILSKO, TURNOVSKO a JILEMNICKO.
Skládaná mapa a její grafické vyobrazení s údaji o zapojených
obcích a městech se opravdu autorům vydařila. K nahlédnutí
a případnému zakoupení je pro Vás k dispozici na Úřadě
městyse Libštát. Prodejní cena je 60,- Kč.
3_Úspěšné získání dotací v roce 2018
V letošním roce jsme požádali Liberecký kraj o tyto
dotace, které nám byly poté přiznány.:
Z programu č. 1.1. Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje
a) Oprava CAS_ Hladinoměr se signalizací pro cisterny a hasičské vozy - 1 ks, hadice vysokotlaká pro
CAS 25 délky 60 m - 1 ks. Celkové výdaje 27 190,00 Kč, z toho je 60 % dotace ve výši 16 314,- Kč
b) Pořízení věcných prostředků PO_ Hasicí zádový vak - 1ks, proudnice kombinovaná D25 -1,
rozdělovač C-DCD - 1ks, proudnice kombinovaná - C52 -1 ks, proudnice pěnotvorná na střední pěnu
- 1 ks, rozdělovač s kulovým uzávěrem B-CBC - 1ks, savice 2,5m - 4 ks, taška na program D25 - 1 ks.
Celkové výdaje 58 827,00 Kč, z toho je 60 % dotace ve výši 35 296,- Kč
Z programu č. 2.1 Program obnovy venkova
a) Oprava veřejného osvětlení v MR Pojizeří. Mikroregion Pojizeří, jehož je městys Libštát členem,
požádal Liberecký kraj o dotaci „Oprava veřejného osvětlení v MR POJIZEŘÍ„ Naše účast v této dotaci
MR POJIZEŘÍ se týká celkové výměny 7 ks lamp veřejného osvětlení. Celkové výdaje 223 000,00
Kč, z toho je dotace ve výši 111 000,- Kč
b) Dovybavení víceúčelového hřiště v Libštátě (chodníky, oplocení atd.) za MZŠ Libštát. O tuto
dotaci jsme již žádali v loňském roce, kde jsme byli neúspěšní, letos se nám to podařilo. Celkové
výdaje 250 000,00 Kč, z toho je dotace ve výši 75 000,- Kč.
4_Vozový park městyse Libštát, technická skupina
Ve středu 13. června jsme z Jablonce nad Jizerou dovezli nové vozidlo Dacia Dokker Van 1,6 Sice 75
kW/102 k SS Ambiance, včetně střešní ocelové galerie. Takto vybavené auto nás stálo 259 360,- Kč.
Zároveň jsme dokončili celkovou generální opravu našeho nákladního automobilu Multikar M 250l, která
změnila barvu ze zelené na oranžovou. Nyní bude přepsána změna barvy a vozidlo půjde na technickou
prohlídku. Opravě naší multikáry se velmi pečlivě věnoval Lukáš Fiedler, kterému tímto velice děkuji za
záchranu tohoto našeho užitečného klenotu.
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5_Rekonstrukce výčepního a obslužného baru
v restauraci v KD
Věřím tomu, že pochopíte částečně omezený provoz „naší,
Vaší“ restaurace. Plánovaná rekonstrukce výčepního a
obslužného baru (která bude probíhat na jednotlivé etapy)
zase pozvedne tu „naší, Vaší“ hospůdku o kousek dál k Vaší
spokojenosti.
6_Most u Včeláků
Na nosné ocelové konstrukci se již usilovně pracuje.
Realizace se předpokládá v druhé polovině roku.
7_Komunikace na Vyšehradě
V pátek 8. června byla zahájena první etapa stavby
komunikace na Vyšehradě k plánovaným čtyřem rodinným
domkům. Bude proveden nový sjezd na místní komunikaci
s propustkem a podkladní vrstvy komunikací tak, aby se po
nich dalo jezdit ke stavbám, finální povrchy budou provedeny
až po výstavbě domečků.
8_Koupaliště
Koupaliště se nám letos podařilo opravit a napustit opravdu včas, i když s ohledem na neobyčejně
teplé letošní počasí se dalo napustit i dříve. Voda je jako loni krásně čistá. U koupaliště je umístěno TOI TOI
(venkovní mobilní WC) s možností umytí rukou s pravidelným týdenním servisem tak, aby ho mohli návštěvníci
koupaliště využívat od rána do večera, bez ohledu na provoz kiosku.
9_Slavnostní vítání občánků | sobota 19. května 2018 | 10 hod. a 10,45 hod
V sobotu 19. května 2018 proběhlo v obřadní síni úřadu městyse Libštát slavnostní vítání libštátských
občánků.
Celkem bylo přivítáno 8 dětí a s ohledem na hladký průběh slavnostní akce se rozdělila na dvě skupiny
po 4 dětech.

Ladislav Vojtíšek, narozen v roce 2017, Jindřich Uzel, narozen v roce 2017, Vojtěch Janata, narozen v roce
2017 Barnabáš Bašek, narozen v roce 2016
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David Vondráček, narozen v roce 2018, Jakub Palounek, narozen v roce 2017, Rafael Malík, narozen v roce
2017, Sára Kafková, narozena v roce 2018
Všechny přivítané děti obdržely pamětní list, dřevěné kostičky od české rodinné firmy ze Staré Paky,
dárečky od dětí z Masarykovy základní školy a finanční dar ve výši 1000,- Kč. Maminky dostaly květinu.
Velice rád bych tímto ještě jednou poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravách této milé akce:
- paní učitelce Mileně Hlouškové a Janě Maťátkové a dětem z Masarykovy základní školy za velmi
krásný kulturní program.
- paní Hance Matouškové, Ivě Janatově, Alence Divišové a zastupitelům městyse Libštát děkuji za
pomoc a podporu při organizování této slavnosti,
- paní Ludmile Maturové za zápis vítaných dětí do pamětní knihy a paní fotografce Markétě Horké
z Lomnice nad Popelkou za zdokumentování této akce.
- slečně Anetě Jechové za nádherné grafické ztvárnění pozvánek a pamětních listů
V loňském roce se slavnostní vítání občánků konalo na jaře 27. května a bylo přivítáno 5 dětí.
Pevně věřím, že se v nejbližší době s některými z maminek a tatínků uvidíme „NA PODOBNÉ AKCI“ ještě
minimálně jednou.
10_Městys Libštát se zapojil do projektu „Zelená obec“
Městys Libštát se zapojil do projektu „Zelená obec“, díky kterému Vám
poskytneme možnost se zbavit vysloužilých elektrospotřebičů a baterií
prostřednictvím sběrného boxu, čímž přispějeme ke zlepšení životního prostředí nás
všech.
Sběrný box je umístěn v hale Úřadu městyse Libštát a je do něho možné vhazovat
pouze elektroodpad a drobná zařízení, které se do sběrného boxu snadno vejdou.
Seznam věcí, které je možno odevzdat, je na obalu sběrného boxu.
11_Sběrný dvůr v Libštátě v roce 2018 | každý lichý pátek 14-17 hodin | každá sudá sobota 9 -12
hodin
Sběrný dvůr v Libštátě je v letošním roce otevřen každý lichý pátek od 14 hodin do 17 hodin a
každou sudou sobotu od 9,00 hodin do 12,00 hodin.
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12_Kanalizace v Libštátě
Dobrovolný svazek obcí Košťálov a Libštát na své valné hromadě 4. června 2018 potvrdil zadávací
dokumentaci „Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV , 3. etapa“ včetně vyhlášení výběrového řízení na
zhotovitele stavby. Zadávací dokumentace včetně položkového rozpočtu je již od 28. května 2018
zveřejněna na profilu zadavatele Svazku obcí Košťálov-Libštát a byla také zveřejněna ve věstníku veřejných
zakázek. Dle této zadávací dokumentace je předpokládaná hodnota díla 58 890 tis. bez DPH, kvalifikační
požadavky splní mimo jiné firma, která doloží realizaci tří zakázek v minimální hodnotě 35 mil. Kč bez DPH.
Termín pro předložení nabídek trvá do 9. července 2018, pokud nebude ze zákonných důvodů prodloužen.
13_Individuální účelové dotace poskytované městysem Libštát organizacím a spolkům na rok 2018 |
finanční dary
Rada městyse na základě přijatých žádostí a následném projednání schválila účelové dotace
poskytované městysem Libštát organizacím a spolkům na činnost v roce 2018, dle následující tabulky:
Český rybářský svaz - MO Košťálov 0,- Kč | letos nepožádali z důvodu, že nemají libštátské děti
ŠK Libštát - šachový klub
38 000,- Kč
Svaz tělesně postižených Libštát 15 000,- Kč
TJ Jiskra | mládež fotbal
40 000,- Kč
Farní sbor ČCE v Libštátě
25 000,- Kč
Český svaz včelařů - MO Libštát 10 000,- Kč
Myslivecké sdružení Kavkázsko 25 000,- Kč
ČSOP Křižánky - stanice Libštát 10 000,- Kč
Fokus obč. sdružení Semily
2 000,- Kč
TJ Jachting Libštát
10 000,- Kč
TJ Sokol Kundratice
5 000,- Kč
Svaz diabetiků
2 000,- Kč
Celkem tedy bylo rozděleno
182 000,- Kč
Rada městyse projednala a schválila finanční dar ve výši 6 620 Kč na uspořádání výročních
20. sousedských trhů „V Lipkách“ a 9 000,- Kč pro Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou,
který dlouhodobě úspěšně navštěvují libštátské děti.
14_70 let od založení fotbalového klubu v Libštátě
V neděli 24. června 2018 od 14 hodin proběhnou v Libštátě na fotbalovém hřišti oslavy 70 let od
založení organizované kopané v Libštátě. Před 10 lety do Libštátu přijeli internacionálové SK Slavie Praha.
Letos se můžeme těšit na utkání současných i bývalých hráčů Jiskry Libštát proti staré gardě AC
Sparty Praha.
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Fotbalová výstava k 70. výročí (1948-2018) kopané v Libštátě (od začátku po současnost) se uskuteční
ve dnech 5-8. července 2018 na sále KD v Libštátě, vždy od 14 hodin. Vystaveny budou vlajky, kopie
kroniky, míče, dresy, kopačky, fotografie, oblečení a pomůcky rozhodčích, poháry, různé pomůcky pro
trenéry, reklamní předměty, pravidla kopané atd. Občerstvení bude zajištěno v restauraci KD.

15_Kiosek na koupališti
Kiosek máme v plánu otevřít do konce června (v neděli 24.6 ho propůjčíme k oslavám 70 let fotbalu
v Libštátě). Stále hledáme brigádníky, kteří by nám s provozováním kiosku rádi pomohli. Pokud byste měli
zájem nebo o někom věděli, tak se u nás na úřadě zastavte.
16_Libštátský zpravodaj | ročník 10 - č. 6 květen 1993 | před 25 lety
Je přílohou na webových stránkách městyse Libštát a facebooku.
A stále to není vše, co máme letos v plánu, máte se opravdu na co těšit.
V úctě k Vám Pavel Janata | starosta
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Jedna akce za druhou
Květen byl na naší škole opravdu nabitý. Hned druhý den tohoto měsíce se žáci 9. třídy vydali na
tradiční exkurzi do Terezína. Podle slov pana učitele Švába se den po všech stránkách vydařil. Nejenže
deváťáci nezlobili, ale projevovali zájem, na leccos se ptali, dělali si poznámky a pořizovali fotky, které
následující den zpracovali v projektovém vyučování.
Jak už bylo avizováno, 9. května dorazila na besedu s žáky spisovatelka Ivona Březinová, autorka
dětské literatury. Jak inspirovala žákyni 5. třídy, si můžete přečíst na stránkách naší školy, kde je uvedena
krátká povídka. Besedy se zúčastnila celá škola s výjimkou 8. a 9. třídy. Ti měli ten den jiný druh kultury, a to
divadelní představení v Mladé Boleslavi, hru Pygmalion, která donutila i drsné hochy k zamyšlení nad silou
vyřčeného slova. Následující den proběhlo, jako každý rok, projektové vyučování ke Dni Země. Letos bylo
tématem Slunce, a tak se žáci celé školy vydali na připravenou trasu, kde na ně čekalo několik stanovišť s
úkoly (Slunce náš lékař, Slunce maluje duhu, Slunce nám měří čas, Slunce v mytologii…). Počasí nám přálo,
a tak se i tento den vydařil na jedničku s hvězdičkou.
Nabitý květnový program pokračoval. Za
zmínku jistě stojí Libštátský jarní běh, který se
uskutečnil 12. 5., vítání občánků o týden později,
soutěž Mladý zdravotník 22. 5. v Jablonci nad
Jizerou, branný kurz 8. třídy, který proběhl 23. – 25.
5. na Benecku nebo návštěva partnerské školy v
Ortrandu v posledním květnovém týdnu.
Na exkurzi do Senátu Parlamentu České
republiky v pátek 18. 5. měli žáci možnost
zasednout na místa senátorů v jednací síni a přímo
od pana senátora Zemana se dověděli, jak vše při
jednáních funguje. Součástí byla
i komentovaná prohlídka Valdštejnského
paláce a malé občerstvení. Ve stejný den se také konala Dopravní soutěž mladých cyklistů v Košťálově, kde
nás reprezentovala hned dvě družstva. Mladší i starší žáci soutěžili ve čtyřech disciplínách – zdravověda,
dopravní testy, jízda zručnosti a praktická znalost reálné dopravní situace. Obě družstva bojovala „ostošest“ a
družstvo starších žáků se umístilo na skvělém druhém místě, a postupuje tak do krajského kola. Gratulujeme.
Markéta Pražáková

1. Máj na Olešce

Jak jinak než 1. května se uskutečnil již 10. jubilejní ročník plavby na Olešce. Tato akce je vždy
přehlídkou různých plavidel, která vznikají na zahradách, v garážích a dílnách díky nespoutané fantazii jejich
tvůrců. Materiály a konstrukce, které autoři používají k jejich výrobě, se ne vždy slučují se správným výkladem
Archimédova zákona. Ale odhodlání těch, kteří se se svými stroji vydali na vodní hladinu naší říčky, bylo vždy
odměněno v cíli uznáním všech, kteří je přišli povzbuzovat ze souše.
Pravda, ne vždy, ne všichni překonali lety se měnící trasu „suchou nohou“, ač se o toto sebevíc snažili.
Oleška totiž touto dobou příliš nesvádí ke koupání. Ale všichni, suší či mokří, společně s námi, členy spolku
Šílenci, dokázali tuto tradici udržet při životě celých deset let. Za to jim patří naše veliké uznání, obdiv a
poděkování. Zároveň bychom rádi poděkovali členům pořádajícího spolku Šílenců, a to jak současným, tak i
bývalým i všem, kteří nás svou pomocí podporují i bez členství.
Ale zpět k letošnímu ročníku. Zúčastnilo se ho
šest plavidel, typově od tematicky vyzdobených kánoí a
člunů až po monstrózně vyhlížející vor. Tento byl
opraven a po letech znovuzprovozněn dílem páně
Janaty (Pavla), Hlouška a Čornaniče. Ti také tvořili na
svém mamutím plavidle posádku a všemi silami a
prostředky se snažili dostat ho ze startu za prodejnou
COOP do cíle u splavu na libštátském koupališti. Nebylo
to nijak jednoduché, ale nevzdali se a zvládli to i za cenu
„smočení“. Dalo by se bez nadsázky říci, že v tom byli
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až po uši (ve vodě)... Taky proto se zaslouženě stali vítězi tohoto ročníku plavby, byli odměněni diplomem,
lahvinkou „Šíleňáku“ a hlavně bouřlivým potleskem.
Po sportovních výkonech následovalo posezení u piva a bramboráků, doprovázené zpěvem, kytarami
a vzpomínkami na minulé ročníky plavby. Doufejme, že nezůstane jen u vzpomínání a všichni budeme mít
dost sil, energie, fantazie a nadšení k další prvomájové plavbě, kterou načneme druhou desetiletku tohoto
libštátského „šílenství“.
Závěrem nám dovolte poděkovat TJ Jiskra Libštát, městysu Libštát, S. Márynkovi, L. Fejfarovi a
manželům Maturovým.
Plavbě zdar a šílené zvlášť!´
Vaši Šílenci

Závody kočárků – poděkování

V neděli 13. 5. úspěšně proběhl již 2. ročník. Sešla se spousta fajn
lidí, kteří přišli podpořit dobrou věc a potěšit tentokrát Tomáška Voborníka a
celou jeho rodinu. Na rozdíl od loňského roku nám vyšlo i krásné počasí. Proto
mě trochu překvapilo, že přišlo méně lidí. I přesto se vybrala nemalá finanční
částka a spousta věcných darů.
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří mi pomohli s přípravou,
pěknými vystoupeními i organizací samotného průběhu akce a samozřejmě
všem sponzorům. Bylo jich opravdu hodně a nerada bych na někoho
zapomněla. Takže raději všem ještě jednou velké DÍKY.
A kdo vlastně vyhrál? No samozřejmě všichni, kteří si to přišli užít. A
už se můžete těšit na příští rok. Termín je již stanovený na 14. 4. 2019.
Informace o Tomáškovi Voborníkovi a fotografie, videa ze závodů.
https://www.facebook.com/tomasekvobornikcchs,
https://www.facebook.com/Strollering-Lib%C5%A1t%C3%A1t691319844349423/
https://www.facebook.com/lubomir.fejfar/posts/1828878813831585
Na viděnou za rok.
Jana Fejfarová

Fit club Pohoda /budova Mateřské školky, zadní vchod/
nabízí v červenci a srpnu
pondělí od 19.00 Power joga -Daniela Pastorková, 723 258 983
středa od 19.00 cvičení Body dee - Lucie Plevová, 732 883 078
pátek od 8.30 cvičení Body dee - Lucie Plevová
Přijďte si i o dovolené zacvičit a protáhnout tělo. Udělejte
si čas poznat cvičení, které jste ještě nevyzkoušeli. Nejsme
uzavřená skupina, můžete přijít jen na jednu hodinu a nebo už
napořád. Obě možnosti cvičení jsou pro každého bez ohledu na
věk, pohlaví, hmotnost,..
Cvičíme podle svých možností pod vedením perfektních
lektorek, za pěkného počasí i venku.
Eva Janatová
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 31. 07. 2018.
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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, 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; zástupce vedoucího Jaroslav Fejfar – 608 534 123
vedoucí DPS Hana Paldusová – 775 588 371; knihovna – 775588 375 (v době provozních hodin – pátek 17:30 – 19:30)
záchranná služba: 155
hasiči: 150
policie: 158
SOS: 112
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