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Vážení spoluobčané, milí sousedé, čtenáři Libštátského zpravodaje, 
 

čas neúprosně letí, letí a letí a já Vám budu sdělovat již aktuální květnové informace 
 
1 | Informace z 2. jednání zastupitelstva městyse Libštát ze dne 25. dubna 2018 

O průběhu druhého jednání zastupitelstva městyse Libštát v roce 2018 se můžete detailně 
dozvědět z kompletního zápisu z jednání, který je vždy uložen na webových stránkách městyse Libštát, levý 
sloupec, zastupitelstvo městyse, zápisy ze zasedání.  
 

Rád bych se zmínil o  

 rozhodnutí zastupitelstva městyse Libštát vybudovat v letošním roce pod objektem mateřské školky 
(na nebezpečný a popraskaný asfalt) bezpečnou herní plochu s povrchem SmartSoft. 

 rozhodnutí neprovádět částečnou opravu koupaliště (pouze dno), ale připravit celkovou a rozsáhlou 
komplexní rekonstrukci celého areálu koupaliště na rok 2019. 
 

2 | Vodné a stočné v Libštátě 
pro rok 2018 je výše vodného v Libštátě 23,38 Kč a cena stočného 9,80 Kč (cena s DPH). 

         
3 | 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. Bližší informace o programu budou uvedeny v červnovém čísle 
Libštátského zpravodaje. 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. 

 
4 | Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu | sobota 2. června 2018 | 14,05 – 14,20 hod. | 
Libštát | náměstí  

Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů:  
- obaly obsahující zbytky nebezpečných látek,  
  vč. olejových filtrů 
- oleje a tuky 
- absorpční činidla (znečištěný textilní materiál) 
- barvy, lepidla a pryskyřice 
- rozpouštědla 

- kyseliny 
- zásady (hydroxid) 
- nepoužitá léčiva (léky) 
- pesticidy (hnojiva) 
- akumulátory, baterie, články a zářivky 

POZOR !!!  Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech, v  objemu a množství 
odpovídajícímu provozu běžné domácnosti. 
 

Nebude přijímáno následující:  
- elektro 
- stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod. 
- nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti 

Svozová firma zrušila v letošním roce svoz elektroodpadu společně 
s nebezpečným odpadem. To znamená, že nefunkční lednice, staré televizory, 
tiskárny a další elektromateriál se už ve stanovený den nebude nakládat na modré 
nákladní automobily a dodávky. Pro Vás to znamená, že všechny zmíněné 
elektroodpady můžete vozit do sběrného dvora (v otevírací hodiny), odkud je poté 
bude odvážet specializovaná firma.  

 

5 | Kanalizace v Libštátě 
V měsíci dubnu se před jednáním zastupitelstva sešli zastupitelé na pracovním 

jednání s firmou PROVOD, kde byla dořešena konečná změna projektové dokumentace kanalizace. O 
dalším průběhu kanalizace budete informováni. 
 

6 | Kiosek na koupališti  
Stále hledáme brigádníky, kteří by nám s prázdninovým provozem kiosku rádi pomohli. Pokud byste 

měli zájem nebo o někom věděli, tak se u nás na úřadě zastavte. 
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7 | Sběrný dvůr v roce 2018 | každý lichý pátek 14 – 17 hodin | 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. Rozhodli jsme se, že pro Vás sběrný dvůr otevřeme i v pracovním týdnu, a to každý lichý pátek 
od 14 do 17 hodin. Začínáme již 25. 5. 2018. 
 

8 | Dětský den, aneb tatínkové a chlapi dětem č. 4 | sobota 16. června 2018 | od 14 hodin  
Tatínkové a chlapi v roli organizátorů a pořadatelů této akce ve spolupráci s Úřadem městyse Libštát 

si dovolují pozvat všechny děti a maminky na dětský den v Libštátě, který se bude za příznivého počasí 
konat v sobotu 16. června 2018 od 14 hodin. 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. 
 

9 | Mobilní rozhlas podle GDPR - výzva k souhlasu 
              Jak jste již určitě zaznamenali, od května dochází ke zpřísnění podmínek uchovávání osobních 
údajů. Toto nařízení Evropské unie vejde v platnost 25. května 2018. Týkat se bude také využívání 
Mobilního rozhlasu. 
Ti z vás, kteří se přihlásili k odebírání zpráv přes internet, již do svých e-mailů obdrželi informace o tom, jak 
vyslovit souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud jste se zaregistrovali papírově, musíte nám váš 
souhlas vyjádřit opět podpisem příslušných dokumentů. Bez vašeho souhlasu nebude možné od 25. května 
2018 zasílat žádné informace o dění ve městě. 
Formuláře pro vyjádření souhlasu jsou dostupné na webu městyse Libštát (dokumenty ke stažení: Mobilní 
rozhlas_formulář pro vyjádření souhlasu podle GDPR) a na úřadě městyse Libštát. V případě, že si nebudete 
vědět rady, kontaktujte pana starostu. 
Souhlas přes internet: pokud máte k dispozici internet a přišla vám na e-mail zpráva o vyslovení souhlasu, 
můžete jej udělit pohodlně z domova. Stačí kliknout na odkaz v e-mailové zprávě a následně vyplnit 
příslušná políčka.  
 

10 | Libštátský zpravodaj | ročník 10 - č. 5 květen 1993 | před 25 lety 
Je přílohou na webových stránkách městyse Libštát a Facebooku.  

   V úctě k Vám Pavel Janata | starosta 

Libštátští turisté si Vás dovolují pozvat na 11. ročník (po 29 letech – naposledy 27. 5. 1989) 
  

POCHOD OKOLÍM LIBŠTÁTU 
 

dne 26. 5. 2018, trasy:  
 7 km (dětská trasa po zpevněných cestách) start 8,30-10 hod 
18 km (okolo Libštátu-cestou necestou) start od 8-10 hod   
38 km start od 6,30-8 hod.  

Start před Kulturním domem v Libštátě. Startovné: děti předškolní věk-zadarmo,  
děti do 15 let 20,- Kč, ostatní 30,- Kč. Občerstvení zajištěno. Akce se koná za každého počasí. 
 

 

Společenská rubrika  
V měsíci květnu slaví své životní jubileum paní 

 

Jaroslava Maturová, Zdeňka Budinová, Libuše Čechová 
Jarmila Kousalová, Libuše Lhotová 

Jana Hošková a Věra Poklopová 
 

Jubilantkám blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní pohody 
a spokojenosti do dalších let.  
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Už jen 2 měsíce! 
Je to tak. Nedávno začalo druhé pololetí, pololetní prázdniny, pak 

jarní a brzy už tu budou i velké letní. Měsíc duben bývá v naší škole 
zlomový. Venku je již déle světlo (letos i krásně slunečno), po zimě jsme 
natěšení na letní radovánky a učit se už moc nechce. Udržet pozornost 
dětí ve výuce je stále těžší. K tomu ještě pouť, čarodějnice a dva 
prodloužené víkendy. Možná právě proto je v tento čas zařazeno mnohem 

více besed, exkurzí či sportovních akcí: 

 Výtvarná exkurze do Národní galerie v Praze 

 Vlastivědná exkurze učitelů do Prahy s názvem Zajímavosti Malé 

Strany 

 Turnaj ve vybíjené skupiny žáků 3. až 5. třídy (postoupili do 

dalšího kola)  

 Plavecký výcvik 3. a 4. třída v jilemnickém bazénu 

  Anglické divadlo pro žáky 4. až 7. třídy v podání spolku Divadelní 

centrum  

 Brigáda 2. stupně – sběr kamenů  

 Běžecká štafeta 16 žáků 1. stupně (v 

Jilemnici) 

V dubnu bylo zapsáno k povinné školní 
docházce 13 předškoláků a pět z nich si ještě 
jeden rok počká, jelikož jim byl udělen odklad. 

I v posledních dvou měsících nás čeká 
spousta zajímavých akcí.  

Například hned začátkem května se 
můžeme těšit na projektový den-etická výchova 
na 1. stupni, či o týden později na besedu se 
spisovatelkou Ivonou Březinovou. 

 
 
 

 
 

Fit club Pohoda nabízí v květnu 
 Každou středu od 19 hodin Lucie Plevová  - cvičení Body deep – aktivace hlubokého 

stabilizačního systému s vědomým dýcháním. Cvičení je vhodné pro všechny věkové i 
váhové typy! 

 NOVĚ od 15. 5.  2018  v úterý od 8.30 ukázková hodina zdarma 
 každé pondělí od 19.00  Daniela Pastorková Power Joga 
 2. 6. 2018 prožitkový seminář Lunární žena, od 9.30 do 17.30 hodin, Lektor  Šárka Urbanová, Uzávěrka 

přihlášek do poloviny května =) Anna Pourová 603819322, pourova.anna@gmail.com 
 

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 31. 05. 2018. 
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, 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)           
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