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Vážení spoluobčané, milí sousedé, čtenáři Libštátského zpravodaje, 
 

i na závěr roku 2018 jsem si pro Vás připravil ještě několik informací z našeho městyse 
 
1_Mikuláš s anděly a čerty | rozsvěcení vánočního stromečku na libštátském náměstí | středa 5. prosince 
2018 

Tímto bych velice rád poděkoval místním dobrovolným hasičům za organizaci a zajištění občerstvení, 
naší technické skupině za přípravu technického zázemí a vánočního stromečku, Liboru Barešovi a jeho týmu za 
skvělou pekelnou show a Vám všem za to, že jste v tak hojném počtu na tuto akci přišli. Letošní vánoční 
stromeček je obecní a dlouhou dobu rostl nad zdravotním střediskem u Belvederu.  
 
2_ prezentace Libštátu  

Na Úřadě městyse Libštát jsou k prodeji 2 nové pohlednice, turistické známky, nálepky a nově turistický 
deník a turistické vizitky. K dispozici jsou také odznáčky Libštátu. 
   
3_Libštát třídí víc | plánovací kalendář prosinec 2019 
 Součástí tohoto prosincového čísla je plánovací kalendář na vývoz papíru, plastu a komunálu na rok 
2019. 
 
4_ Informace z 7. jednání zastupitelstva městyse Libštát ze dne 12. prosince 2018 
 O průběhu sedmého 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 se zasedání, odkaz: http://www.libstat.e-obec.cz/urednideska_zo2.php. 
   
5_ oslavy 160 let železniční tratě Horka u Staré Paky – Turnov | neděle 2. prosince 2018 
 Veliké poděkování patří panu D. Bodnárovi a jeho pomocníkům za připravené občerstvení a panu Mgr. 
J. Vávrovi a muzikantům za to, jak vše měli pěkně připravené a nachystané při příjezdu parního vlaku do Libštátu 
v rámci oslav 160 let železniční  trati Horka u Staré Paky - Turnov. Věřím, že všichni, kteří i v tomto počasí přišli, 
si to moc užili. Děkuji i panu L. Fejfarovi za zdokumentování této události. 
 
6_Komunikace ve Svojeckém háji 
 První etapa opravy této komunikace Svojeckým hájem je dokončena (vyčištění příkopů, strhnutí krajnic 
a plošné opravy děr v takové tloušťce asfaltu, aby záplata vydržela a nevydrolila se). V druhé etapě na jaře roku 
2019 bude oprava komunikace finálně dokončena, k naší i Vaší plné spokojenosti. Komunikace bude poté 
sjízdná bez jakýchkoliv děr a výstupků, které do té doby musíme vydržet. 
 
7_Libštátský zpravodaj | ročník 10 - č. 12 prosinec 1993 | před 25 lety 
 Je přílohou na webových stránkách městyse Libštát a facebooku. 
 
8_Libštátský zpravodaj | šéfredaktor  
 Velice rádi bychom přivítali do redakčního týmu libštátského zpravodaje ochotné a schopné členy, kteří 
by se rádi zapojili do tvorby našeho libštátského měsíčníku. Z reakčního týmu na vlastní žádost po dlouhých 
letech odešla paní Stanislava Piry, které tímto velice děkuji za obětavou a kvalitní práci. Kdo by měl zájem, nebo 
o někom věděl, kdo by se na tuto práci (která je samozřejmě odměňována) hodil a práce by ho bavila, nechť se 
prosím zastaví u nás na radnici. 
 
 Na závěr bych Vám všem jménem Úřadu městyse Libštát, kolegů radních, zastupitelů a 
zaměstnanců popřál krásné prožití vánočních svátků, dětem bohatého Ježíška, šťastný vstup do roku 
2019 a především pevné zdraví.  

 V úctě k Vám Pavel Janata | starosta 
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Naše škola před adventem 
 Nemálo zajímavých věcí se na naší škole odehrálo i v listopadu. V první polovině měsíce ještě doznívaly 
oslavy stého výročí vzniku Československa. Většina tříd navštívila výstavu v libštátském kině a v neděli 11. 11. 
jsme se podíleli na programu ke slavnostnímu vysazení lípy a odhalení pamětní desky. 
 Ani v listopadu nechyběl sport. Žáci od 5. do 9. třídy se zúčastnili několika florbalových turnajů a 
nejmladší děti z 1. až 3. třídy si užily sportovní dopoledne v Semilech.  
 Nemálo pozornosti se věnovalo předcházení budoucím rizikům, ať už šlo o tzv. den s BESIPEM pro 
všechny třídy nebo návštěvy programů zaměřených na finanční gramotnost či předcházení kyberšikaně. 
Novinkou byla exkurze deváťáků do věznice v Rýnovicích.  
 Hodně se také tvořilo. V prostorách naší školy proběhly už tradiční adventní výtvarné dílny ve spolupráci 
se školami ze Staré a Nové Paky. Také nástěnky ve třídách a různá zákoutí budovy se plní hezkými výtvory 
s podzimní nebo už adventní tematikou. Ovšem ve škole se především učí, a tak ve dnech 22. a 26. 11. mohli 
rodiče obdržet informace o svých dětech na nově pojatých třídních schůzkách, tzv. triádách.  
 Je třeba také uvést, že v nejvyšším patře budovy probíhá renovace učebny fyziky a chemie.  
 Zbývá už jen dodat, že v pátek 30. listopadu se ve školním vestibulu rozsvítil vánoční stromeček a 
brzy poté se ve třídách prvního stupně objevil Mikuláš s anděly a čerty. 

   A. Šváb 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Společenská rubrika  

V měsíci prosinci slavily a slaví své životní jubileum paní 
 

Anna Zajícová  
Helena Medková 
Eva Tangelmayerová 
 

Jubilantkám blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, 
štěstí, životní pohody a spokojenosti do dalších let. 
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Fotbalový podzim 2018 
Společný fotbalový klub Košťálov-Libštát 

dosáhl na podzim v sezoně 2018/2019 těchto 
výsledků: 
Mladší přípravka a starší přípravka podle rozhodnutí 
Fotbalové asociace České republiky hrají své soutěže 
bez zveřejňování výsledků a tabulek. 
 

Okresní přebor starších žáků – čelo tabulky 
1. Železnice  27 bodů 

2. Košťálov/Libštát  21 bodů 

3. Nová Ves  15 bodů 

 

Okresní přebor dorostu 
1. Chomutice   24 bodů 

2. Železnice-Robousy    9 bodů 

3. Jilemnice-Roztoky    9 bodů 

4. Jičíněves-Kopidlno    8 bodů 

5. Košťálov-Libštát-Nová Ves   4 body 

 
Liberecký kraj – 1.A třída mužů 

1. Mšeno    34 bodů 

2. Stráž pod Ralskem 33 bodů 

3. Rynoltice  33 bodů 

10. Košťálov-Libštát „A“ 22 bodů 

Okresní přebor mužů – čelo tabulky 
1. Studenec  26 bodů 

2. Jiskra Libštát   20 bodů 

3. Jilemnice  19 bodů 

 
Okresní soutěž mužů - čelo tabulky 

1. Přepeře „C“  22 bodů 

2. Benecko  21 bodů 

3. Horka   21 bodů 

4. Košťálov–Libštát „C“  21 bodů 

V závěru děkuji za podporu městysu Libštát, všem 
sponzorům, trenérům a divákům. Doufám, že i na jaře si 
fanoušci najdou čas a cestu na náš fotbalový stánek. 

Zdeněk Kousal 
 
 
 

 
 

Přejeme Vám, aby čarovná atmosféra Vánoc  
přetrvala a úspěchy příštího roku ať předstihnou  

roky minulé. 
redakční rada Libštátského zpravodaje 

 
 

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. 12. 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 – 775 588 375 (v době provozních hodin – pátek 17:30 – 19.30)          
záchranná služba: 155   hasiči: 150  policie: 158   SOS: 112 
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