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Vážení spoluobčané, milí sousedé, čtenáři Libštátského zpravodaje,
do nového roku 2018 mi dovolte ještě jednou Vám všem popřát hodně zdraví a spokojenosti v
osobním i profesním životě. V letošním roce nás čeká mnoho projektů a realizací, o kterých Vás budeme
průběžně informovat.
Rok 2018, takzvaný osmičkový rok, bude znamenat pro Českou republiku mnoho příležitostí
k oslavným a vzpomínkovým akcím. Události v letech 1918, 1938, 1948 či 1968 patří neodmyslitelně
k významným milníkům naší historie. Od vzniku Československé republiky tomu bude v říjnu 2018 přesně 100
let. V lednu také uplynulo 25 let od vzniku samostatné České a Slovenské republiky.
A jaké významné připomenutí a výročí jsou v letošním roce v Libštátě? Připomeneme si 493 let
městečka Libštátu (1525 - 2018), 137. let sboru dobrovolných hasičů, 87. výročí vzniku Masarykovy základní
školy v Libštátě, 41 let šachového oddílu a oslavíme 70 let od založení fotbalového klubu v Libštátě.

1_Odznaky městyse Libštát

Po dlouhé době jsme nechali vyrobit odznáčky Libštátu. K nahlédnutí a
prodeji jsou v Úřadu městyse Libštát.

2_Slavnostní vítání občánků 2018
Jarní termín slavnostního vítání nových občánků plánujeme v měsíci
květnu, termín bude ještě upřesněn. Po narození děťátka je nutné vyplnit přihlášku
k vítání občánků a donést ji na úřad. Přihláška je k dispozici na internetových
stránkách městyse Libštát. Přihlášku je nutné podat nejpozději do konce března 2018.

3_ 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.

4_Libštát třídí víc 2018_informace

V prosincovém čísle Libštátského zpravodaje byl plánovací kalendář na vývoz papíru, plastu a
komunálu. Tento kalendář je k dispozici i na webových stránkách v sekci dokumenty ke stažení, nebo ho
znovu obdržíte v úřadu městyse.
Máme k dispozici aktuální čísla svozu komunálního odpadu za rok 2017 a porovnání s rokem předcházejícím.
2016
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem

tuny (komunální odpad)
13,75
12,96
16,39
13,53
12,68
16,26
11,51
15,71
12,48
14,11
19,12
14,66
173,16

2017
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem

tuny (komunální odpad)
9,66
11,37
16,61
10,28
9,38
8,78
8,94
13,82
9,59
11,32
11,59
11,36
132,7 rozdíl -40,46 tun

V jiných obcích a městech komunální odpad vzhledem ke spotřebě obyvatel a formě třídění roste a
v městysi Libštát je pokles komunálního odpadu za 2017 takřka o ¼ .
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5_ 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.
Jsme ve fázi, kdy nám zbývají podpisy od vlastníků, kteří vlastní cca 85.32 ha. Všichni velcí
vlastnící pozemků (kteří vlastní 237,67 ha) nám již souhlas poskytli. Teď budu osobně obcházet
zbývající vlastníky, aby nám dali souhlas, abychom s pozemkovými úpravami mohli začít co nejdříve.

6_Karambol v Libštátě

V závěru roku 2017 jsme uspořádali v restauraci KD v Libštátě turnaj v karambolu (lidově řešeno
kulečník bez děr) se třemi a čtyřmi koulemi. Turnaje se zúčastnilo celkem 12 hráčů z Libštátu a 22. prosince
2017 proběhlo závěrečné vyhodnocení a posezení skoro všech hráčů. Myslím si, že se turnaj všem líbil a byl
hodnocen velmi pozitivně a kladně.
Abychom nezaháleli a zdokonalovali se, tak v roce 2018 budeme mít turnaje dva, jarní se třemi
koulemi a podzimní se čtyřmi koulemi. O jarním turnaji jsou již informace k dispozici a najdete je v restauraci
v KD a facebooku. Přihlášky přijímá starosta do pátku (17 hod.) 19. ledna 2018 (tel. 724 180 470, mail
starosta@libstat.eu). Do turnaje se mohou přihlásit občané, kteří bydlí v Libštátě (není nutné trvalé bydliště).
Startovné činí 200,- Kč, pro důchodce 100,- Kč. Hrací náčiní je k dispozici v restauraci a jeho použití v turnaji
bude bezplatné.
Prvním hracím dnem bude pátek 19. ledna 2018, vyhlášení výsledků proběhne po dohrání všech
zápasů, nejpozději však v sobotu týden před poutí, tj. 21. dubna 2018.
Ceny pro první tři hráče budou zajištěny.
Na závěr bych velice rád zveřejnil umístění hráčů v podzimním turnaji roku 2017
Karambol se třemi koulemi
1. Petr Jerie ml.
2. Ing. Jan Šimůnek
3. Petr Hradecký
4. Milan Sochor
5. Jaroslav Herák
6. Ondřej Vejnar
7. Petr Jerie st.
8. Miroslav Hloušek
9. Stanislav Márynka
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Karambol se čtyřmi koulemi
1. Milan Sochor
2. Ing. Jan Šimůnek
3. Petr Jerie ml.
4. Randolf Kinský
5. Ondřej Vejnar
6. David Kobrle
7. Pavel Janata (zámostní)
8. Miroslav Hloušek
9. Stanislav Márynka
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7_ 30. ročník Vánočního turnaje v bleskovém šachu v Libštátu, pátek 29. 12. 2017

Vítězem 30. ročníku Vánočního turnaje v bleskovém šachu v Libštátu je Jakub Šafařík (Slavia Hradec
Králové), před Petrem Tázlarem (Slavia Hradec Králové) a Ondřejem Sýkorou (Zikuda Turnov).
Výborných výsledků dosáhli i naši borci, na 9. místě se umístil Dolenský Milan, na 11. místě Dolenský
Filip, na 19. místě Kolařík Jiří, na 20. místě Dolenský Štěpán, na 26. místě Macháček Oldřich a na 32. místě
David Adam.
Vánočního turnaje se zúčastnilo 36 šachistů z těchto oddílů: Slavia Hradec Králové, Zikuda Turnov,
Sokol Bakov nad Jizerou, Desko Liberec, Slavia Liberec ŠK AD Jičín, ŠK Libštát, AŠ Mladá Boleslav, Bižuteri
Jablonec n. N., Jiskra Hořice, ŠK Lomnice n. Pop., SKP Valdice, TJ Nová Paka, Jiskra Hořice a Jiskra
Tanvald.

8_ Informace z 5. jednání zastupitelstva městyse Libštát ze dne 20. prosince 2017

O průběhu pátého zastupitelstva městyse Libštát v roce 2017 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.
Ve stručnosti:
Zastupitelé vzali na vědomí jednání rady městyse Libštát, schválili smlouvy o zřízení věcných břemen
se společností ČEZ Distribuce, a. s., dále souhlasili se záměrem demolice objektu čp. 31 v Libštátě a
zároveň pověřili starostu zadáním projektové dokumentace demolice tohoto objektu. Zároveň by bylo
vhodné, aby byla zadána studie využitelnosti prostoru po demolici tohoto objektu. Poté také schválili
rozpočtové opatření č. 5, rozpočtu městyse Libštát na rok 2017, pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018
a střednědobý výhled rozpočtu městyse Libštát 2018 - 2021.

9_Mobilní rozhlas
Do dnešního dne evidujeme 247 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.

10_ Lenka Holubičková: Hrobům v dáli – otisk 1. světové války na
Lomnicku

Kniha je k nahlédnutí v Úřadě městyse Libštát, kde si jí můžete prohlédnout
a objednat a v případě, že jí budeme mít k dispozici, i zakoupit za 380,- Kč.
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11_ Volby prezidenta republiky_druhé kolo | jaké volby nás čekají poté
Druhé kolo volby prezidenta republiky se budou konat na území České
republiky
- v pátek 26. ledna 2018 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.
- v sobotu 27. ledna 2018 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod
Volební místnost se nachází v budově Úřadu městyse v Libštátě č.p. 198 v
zasedací místnosti umístěné v prvním patře. Občané, kteří se nemůžete ze zdravotních důvodů dostavit do
volební místnosti a máte zájem volit, nahlaste se prosím telefonicky na Úřad městyse Libštát, tel. č. 481
689 300.
A jaký volební maratón nás v nacházejícím období čeká?
 2018 Prezidentské volby, senátní volby a komunální volby
 2019 Evropské volby
 2020 Krajské volby a senátní volby
 2021 Volby do Poslanecké sněmovny
 2022 Komunální volby a senátní volby
 2023 Prezidentské volby
 2024 Evropské volby, senátní volby a krajské volby
 2025 Volby do Poslanecké sněmovny
 2026 Komunální volby a senátní volby
 2027 ŽÁDNÉ VOLBY (konečně)

12_Libštátský zpravodaj | ročník 10 - č. 1 leden 1993 | před 25 lety
Je přílohou na webových stránkách městyse Libštát a facebooku.

13_Koláž fotografií na zadní straně LZ

Na fotografiích jsou tyto nedávné události: zastupitelé městyse hráli proti učitelům a zaměstnancům
školy stolní tenis (7. 12.), vánoční besídka v DPS (19. 12.), vánoční besídka MZŠ v KD (20. 12.), zdemolovaný
koš na psí exkrementy u fotbalového hřiště (1. 1.) a uvolněný kámen na silnici v zatáčce u ADV (4.1.). O
možnosti pádu kamene na silnici byla krajská správa silnic informována již dne 6. 12. 2017.
Na závěr bych chtěl poděkovat autorovi fotografie na titulní straně zpravodaje panu Lukáši Fiedlerovi
za poskytnutí krásné netradiční fotografie Libštátu..
V úctě k Vám Pavel Janata | starosta

Jak jsme v Libštátě volili prezidenta České republiky
1. kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Miloš Zeman
Jiří Drahoš
Marek Hilšer
Mirek Topolánek
Pavel Fischer
Michal Horáček
Jiří Hynek
Vrastislav Kulhánek
Petr Hannig

158 hlasů
110 hlasů
61 hlasů
56 hlasů
53 hlasů
50 hlasů
7 hlasů
5 hlasů
3 hlasy

31,41 %
21,87 %
12,13 %
11,13 %
10,54 %
9,94 %
1,39 %
0,99 %
0,66 %

Volební účast 65,67 %, Celkem bylo odevzdáno 503 platných hlasů a 2 neplatné.
Celkový počet osob zapsaných do seznamu voličů byl 769.
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Prosinec v naší škole
Přestože byl prosinec ve škole díky vánočním
prázdninám kratší než jiné měsíce, byl velmi rušný a
plný tradičních i netradičních akcí. Přehled o všech
aktivitách můžete sledovat na internetových stránkách
www.mzslibstat.cz, proto vybírám pro zajímavost
pouze některé z nich:
Že se blíží Vánoce, nám v úterý 5. prosince
připomněl svou návštěvou Mikuláš se svojí početnou
družinou andělů a čertů. Žáci 9. třídy si již tradičně
připravují tuto akci pro své mladší spolužáky sami ve
spolupráci s třídními učiteli nižších ročníků. Prohřešky
i pochvaly potom Mikuláš v každé třídě projedná,
hodné pochválí, nezbedníky pokárá. Za snahu však všichni obdrží malou odměnu.
Celý prosinec se všichni učitelé snaží o vytvoření vánoční atmosféry, ať už výzdobou, pečením
cukroví, výrobou drobných dárků, adventních věnců nebo připomínáním vánočních zvyků a tradičních hodnot
jako rodina, pokoj a láska.
Důležitou událostí tohoto měsíce byla třídenní návštěva žáků naší školy v partnerské škole
v německém Ortrandu. Pětici dětí tentokrát doprovázel pan učitel Hlava s paní učitelkou Mejsnarovou. Pro
žáky byl v Německu připraven opravdu atraktivní program, naplněný nejen vánočními, ale i adrenalinovými
aktivitami – hned po příjezdu do Drážďan se totiž žáci vydali na indoorovou lezeckou stěnu, kde si mohli
vyzkoušet lezení různých obtížností. Následně je čekala prohlídka drážďanského vánočního trhu a poté
odjezd do Ortrandu a pro žáky odchod do hostitelských rodin. Podrobnější informace a odezvy žáků sledujte
na webu školy.

V úterý 19. 12. se uskutečnil již šestý ročník projektového dne „ENGLISH DAY“ pro 2. stupeň,
tentokrát na téma Spojené státy americké. Během dne mohli žáci získat netradičními metodami řadu
zajímavých informací o Spojených státech, například o významných Češích v USA nebo o původu americké
vlajky. Oživením byla letos pro žáky možnost popovídat si s panem Vojtěchem Jínou, který již delší dobu žije a
pracuje v USA, a jeho ženou Caitlin. Ti, kteří dávali celý den pozor a zapojili se do vědomostní soutěže, mohli
získat některou z nabízených cen (např. slovníky, konverzační příručky nebo gramatické přehledy).
Nejúspěšnějším účastníkem této soutěže se stala žákyně 8. třídy Eliška Šádková. V rámci projektového dne
se konal tzv. CAKE MARKET, kde žáci jednotlivých tříd prodávali vlastnoručně (maminkami) vyrobené cukroví
i jiné dobroty – letos tematicky dokonce i hot dogy nebo hranolky s kečupem. Peníze, které se tímto způsobem
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vybraly (a letos to bylo úctyhodných 5 000,- Kč!), budou na základě rozhodnutí žákovského parlamentu
poukázány na dobročinné účely.
Poslední předvánoční týden v naší škole se potom nesl hlavně ve znamení příprav a zkoušek vánoční
besídky. Letos poprvé naši žáci předvedli své dovednosti v prostorách kulturního domu. Myslím, že všichni,
kteří se na přípravě této besídky podíleli, zaslouží velké uznání – učitelé a učitelky za čas strávený přípravou a

zkoušením, žáci za snahu a konečné nasazení, se kterým vše nacvičené předvedli svým blízkým. I v průběhu
samotných příprav a zkoušek probíhá proces učení se, a to skupinové práci, kdy výsledek společného snažení
(vzájemná pomoc a spolupráce, zvládání vypjatých a konfliktních situací, schopnost improvizace, respekt
k práci druhého, vzájemná inspirace atd.) závisí na každém členu skupiny.
Na závěr mi dovolte, abych vám jménem Masarykovy základní školy popřála do nového roku vše
nejlepší, pevné zdraví, štěstí …a také odvahu překonat své strachy a nebát se zkoušet věci nové!
Za MZŠ Libštát Mgr. Kateřina Krejčová

Ohlédnutí za učitelem Zdeňkem Zuzánkem
Před Vánoci jsem si cestou kolem vývěsky na jilemnickém náměstí všiml jednoho úmrtního oznámení.
Zdeněk Zuzánek – učitel – 86 let, bylo tam napsáno. Kdo navštěvoval naši školu v 80. letech a na začátku let
devadesátých, určitě si pana Zuzánka vybaví. Do Libštátu dojížděl z Jilemnice a už v autobuse začínal
pedagogicky působit napomínáním neukázněných žáků. Učil přírodopis a zeměpis, po roce 1989 krátce i
němčinu. Ve školním roce 1990-91 zastával funkci prvního popřevratového ředitele. Vedle školy stihl i řadu
dalších věcí, znal ho kdekdo, a to především jako ochránce a pak průvodce v Krkonoších. Poznali jsme se
v roce 1990. Hned mě zaujal svým osobitým humorem, výřečností, řadou historek ze života i všestrannými
znalostmi. Byl jsem jeho zástupce a poté zase on mým. I když byl o generaci starší, dobře jsme si rozuměli.
Je-li nějaké kantorské nebe, určitě tam bude mít své místo.
A. Šváb

Společenská rubrika
V měsíci lednu slaví své životní jubileum
paní Božena Otmarová
a paní Miluše Bukovská
Jubilantkám blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní pohody a spokojenosti do
dalších let.
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Zpráva velitele jednotky hasičů za rok 2017
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Libštát je ze zákona zřízena,
organizována a financována městysem Libštát. V současné době pracuje ve
složení: velitel jednotky: Vítězslav Kříž ml., velitelé družstev: David Farský,
Karel Jiříček, Miloslav Kříž, Tomáš Urbánek, strojníci: Roman Daniel, Jaroslav
Fejfar, Marek Král, Jakub Svoboda a hasiči: Miroslav Hloušek, Pavel Janata,
Jaroslav Jech, Vítězslav Kříž st. Tito členové se v průběhu roku zúčastňují
povinných školení, výcviků a zvyšují si odborné způsobilosti (máme 7 nositelů
dýchací techniky, 6 pilařů a 1 technika jednotky). Dále se staráme o techniku,
kontrolujeme věcné prostředky a dýchací techniku.
Hlavním úkolem jednotky je hašení požárů a provádění záchranných prací při živelních pohromách a
jiných mimořádných událostech včetně ochrany obyvatelstva.
Rok 2017 byl rekordní počtem výjezdů, kterých bylo 17:
• 24. 2. 2017 – odstranění stromu na Bělou
• 3. 3. 2017 – odstranění stromu – silnice z
Košťálova na Lomnici
• 1. 4. 2017 – požár lesa u cesty na Končiny
• 19. 4. 2017 – požár restaurace v Lomnici
• 3. 6. 2017 – planý poplach v Libštátě
• 5. 6. 2017 – požár OA na náměstí v Libštátě
• 15. 6. 2017 – odstranění nebezpečného
stromu v Libštátě
• 16. 6. 2017 - dopravní nehoda železniční vlak do stromu v Bělé
• 30. 6. 2017 – odstranění stromu v Bělé

• 17. 9. 2017 – Požár haly v areálu
průmyslového objektu SKS v Lomnici nad
Popelkou
• 29. 10. 2017 – odstranění kmenů a větví z
Olešky, které se hromadily před mostem u
Devátých
• 29. 10. 2017 – odstranění menšího stromu a
větví na silnici na Lomnici a na Svojek
• 29. 10. 2017 – provizorní přikrytí kůlny
• 29. 10. 2017 – odklizení 3 smrků na
Končinách
• 5. 11. 2017 – taktické cvičení - požár bývalé
restaurace v Libštátě
• 11. 12. 2017 – transport pacienta - Libštát

• 1. 8. 2017 – Požár strniště na Pohoří
Největší zásahy byly 29. 10. při orkánu Herwart
a hlavně 17. 9. při požáru haly v areálu SKS na Bryndově,
kdy hořely 1000 litrové nádrže naplněné oleji, barvami a
dalšími nebezpečnými látkami. Tyto látky vytékaly a my se
v nich brodili po kolena. Spotřebovali jsme 400l pěnidla a
zničili 9 hadic C. Vše nám uhradil majitel objektu.
Pomocí dotace Libereckého kraje jsme pořídili 3
svítilny Adalit L.3000 s nabíjením v cisterně a 3 karabiny
Bora – HMS v ceně 24 384Kč (kraj přispěl 14 630Kč).
Z rozpočtu městyse jsme zakoupili šavlovou aku pilu, 1
zásahový oblek, 6 pláštěnek, 12 zimních čepic,
popáleninovou soupravu, házecí pytlík, tyč na řízení
provozu, 3 ocelové karabiny, 2 dobíjecí adaptéry vysílačky, nehořlavou hasicí deku a kladku se stromovou
kurtou.
Děkuji městysu Libštát za podporu jednotky. A závěrem bych rád nabídl zájemcům členství v jednotce.
Pokud je ti 18, jsi zdravý, máš chuť a čas pomáhat a učit se novým dovednostem, tak se ozvi.
Vítězslav Kříž, velitel jednotky
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TJ Jiskra Libštát si Vás dovoluje pozvat na
,
který se koná

v sobotu 20. 1. 2018 od 20.00 hodin
v Kulturním domě v Libštátě.
V neděli 21. 1. 2018 od 14.00 hodin dětský karneval
K tanci i poslechu hraje Konverze Band.

Vážení spoluobčané a příznivci jachtingu,

TJ Jachting Libštát pro Vás připravuje besedu s
promítáním filmů "CESTA KOLEM SVĚTA" s jachtařem Martinem
Dolečkem. Promítat se bude v místním kině v pátek 9. února 2018
od 19 hodin.
Zároveň Vás zveme na

NÁMOŘNICKÝ BÁL,

který se bude konat
10. února 2018 od 20 hodin
v prostorách kulturního domu. Téhož dne od 13 hodin se
budou v místním kině promítat filmy s námořní tématikou.

na Vaší návštěvu se těší námořníci

HAWAISKÁ MASÁŽ
Dopřejte si hluboké uvolnění Vaší mysli a svalů.
Těším se na Vaši návštěvu 
Jitka Strculová, Košťálov 284
www.jitkamasaze.cz
tel. 732 623 204
jitakostalov@seznam.cz
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zastupitelé městyse hráli proti učitelům a zaměstnanců školy stolní tenis (7. 12.), vánoční besídka v DPS
(19.12.),

vánoční besídka MZŠ v KD (20. 12.), zdemolovaný koš na psí
exkrementy u fotbalového hřiště (1.1.)

uvolněný kámen na silnici v zatáčce u ADV (4.1.)
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 ve středu 31.01.2018.
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; vedoucí DPS Hana Paldusová – 775 588 371
záchranná služba: 155
hasiči: 150
policie: 158
SOS: 112
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