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Vážení spoluobčané, milí sousedé, čtenáři Libštátského zpravodaje, 
 

v říjnovém čísle si Vás dovolím, tentokrát ve stručnosti, seznámit s těmito aktuálními informacemi. 
 
1_sběrný dvůr v Libštátě v roce 2018 | každý lichý pátek 14-17 hodin | každá sudá sobota 9 -12 hodin  

Ukončení sběrného dvora v roce 2018 je naplánováno na pátek 23. listopadu. 
 
2_sběr nebezpečných složek komunálního odpadu | sobota 3. listopadu 2018 | 14,05 - 14,20 hod. | Libštát 
náměstí 
 

Přijímány budou následující druhy odpadů:  
 

- obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů 
- oleje a tuky 
- absorční 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 a objemu a množství odpovídající provozu běžné 
domácnosti. 
 

Nebude přijímáno následující: 
 

- elektro 
- stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod. 
- nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti 
 
3_upravený ceník služeb a zboží městyse Libštát 

Rada městyse Libštát upravila ceník služeb a zboží, který je platný od 17. 9. 2018. Ceník je zveřejněný na 
nástěnce na chodbě radnice a na internetových stránkách, v sekci dokumenty ke stažení. V ceníku se upravila cena za 
palivové dřevo (pozn. naše náklady na zpracování dřeva nemůžou být vyšší, než za samotný prodej). Nově byly do 
ceníku vloženy tyto položky: SMS mobilní rozhlas, pronájem zasedací místnosti v I. patře radnice, rezervace restaurace 
v KD pro soukromé akce, pronájem kina (vestibulu a sálu). Upraveny byly i časové úseky pronájmů zasedací místnosti, 
sálu KD a kina. 
 
4_informace z 5. jednání zastupitelstva městyse Libštát ze dne 3. října 2018 

O průběhu pátého 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. 
 

Projednávala se mimo jiné předložená stanoviska pořizovatele k návrhům na změnu č. 2 Územního plánu 
Libštát, rozpočtové opatření městyse Libštát a ukládání odpadů mimo vyhrazená místa na náměstí. 
 
5_restaurace KD Libštát 

Mnozí z Vás si jistě všimli, že v „naší, Vaší“ restauraci v KD máme novou obsluhu, paní Danu Pavlíkovou 
z Libštátu. Přál bych si a věřím, že s paní Danou bude vše fungovat k „naší, Vaší“ plné spokojenosti.  

 

Provozovat restauraci v KD a Kiosek naším městysem je prostě něco ne zcela obvyklého, přináší to mnoho 
práce navíc, kterou si mnozí z Vás ani nedokážou představit. Naše Hanka s Ivou to na úřadě zvládají skvěle a zaslouží 
si za to velký dík a pochvalu. 

 

 A všichni to zvládáme lépe i díky naši skvělé provozní paní Věře Kobrlové, která je zdárným příkladem toho, 
jak se práce dělá s nadšením, chutí a elánem. Naší, Vaší restauraci nakopla správným směrem a dává jí to, co jí chybělo 
a nás vůbec nenapadlo. Plánů a vizí co dále je mnoho, máme se na co těšit.  
 
6_věžní hodiny na kostele sv. Jiří 

Finální dokončení zrestaurování věžních hodin včetně ciferníků na kostele sv. Jiří ještě není zcela hotovo, 
dolaďují se poslední detaily, vychytávají se mouchy a čeká se na dodání samonátahu. Jakmile bude vše připravené, tak 
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Vám poskytneme o restaurování více informací a věžní hodiny i slavnostně představíme. Účast přislíbil i hodinář Jan 
Marek, který celou rekonstrukci provádí. 
 
7_trhlina v komunikaci od radnice směr Ptačák, nad Kotlem 

Námi oslovený a zplnomocněný 
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. 
Roman Balatka Maršík, poptal u specializovaných 
firem vypracování nabídky na diagnostický průzkum 
vozovky a předběžné (vizuelní) posouzení svahu 
geotechnikem, včetně možného návrhu opravy, 
který by měl vzít v úvahu i existenci vzrostlých 
stromů, v jejichž kořenovém prostoru bude obtížné, 
resp. nemožné, provádět sanaci podloží. Bude 
zřejmě třeba ve větší míře aplikovat výztužné 
geomříže pod každou nestmelenou vrstvou. 
Otázkou také je, zda bude možné zvýšit niveletu.  

 

Nezávisle na výsledku diagnostického 
průzkumu řešíme v daném místě zúžení vozovky, 
které bude provedeno po schválení dotčených 
orgánů. 
 
8_Turistické známky a Turistické nálepky 

Nedá se pochybovat, že je náš městys, oproti jiným obcím či městům, něčím výjimečný, ojedinělý, úžasný a 
turisticky zajímavý. A když tomu tak je, proč toho nevyužít. Pojďme do našeho překrásného městyse přilákat nadšené 
turisty a obdivovatele krásných míst, kteří by chtěli vidět to, čím je Libštát jedinečný a zakoupit si k tomu turistickou 
známku městyse Libštát. Třeba by nás to mohlo trošku i proslavit a více zviditelnit. A tak si říkám super, paráda, jde se 
na to. Vím, že jsou turistické známky velice atraktivním zbožím. A tak jsem s nadšením začal celou záležitost řešit. Po 
prvním telefonickém hovoru do jediné firmy vydávající turistické známky v ČR, jsem pochopil, že to nebude v žádném 
případě jednoduché.  
 

Odpověď z Rýmařova (výrobce a dodavatel TZ) 
 

Zdravíme z Rýmařova,  
děkujeme za Váš zájem o naše produkty. Zasíláme Vám základní informace. 

Od začátku budování tohoto systému sběratelských suvenýrů se snažíme dodržovat 
některá základní pravidla: Číslované Turistické známky označují historicky, geograficky 
či kulturně významné body v krajině. Jde především o pozoruhodné stavební památky, 
jako jsou hrady, zámky, historická města, význačné církevní stavby, expozice lidové 
architektury, hamry, mlýny či skanzeny. Dále jsou umístěny na významných výletních 
cílech, jako jsou například zoologické a botanické zahrady, či westernová městečka. 
Svou známku mohou mít také význačné přírodní útvary, jako jsou zpřístupněné jeskyně 
či vrcholy pohoří. Turistické známky vznikají i na tzv. turistických křižovatkách, tedy místech tradičně turisticky 
atraktivních, díky přírodním scenériím a krajině. Většinou leží na území chráněných přírodních celků či v údolí splavných 
řek.  
 

Při vydávání Turistických známek je dbáno především na tato pravidla:  
 

- Zachovat sportovní a turistickou hodnotu Známek tak, aby celý systém nedevalvoval přehušťováním. Výjimky se dělají 
pouze tam, kde význačnost cílů neumožní dost dobře jejich opomenutí.  
 

- Zajistit prodej známek přímo na *Turistickém známkovém místě*, aby sběratel toto místo navštívil. V případě, že na 
daném místě nelze celoroční prodej zajistit, umisťují se Známky na nejbližší možná místa tak, aby byla zajištěna jejich  
 

- pokud možno - celoroční dostupnost. 
 

- Ke každé nové TZ vydáváme Turistickou nálepku. Minimální počet, který musíte odebrat je 50 kusů. Turistickou nálepku 
posíláme společně s novou Turistickou známkou. 
 

 Od ledna 2010 jsme začali doplňovat každou Turistickou známku její zmenšenou verzí na připojené barevné 
samolepce. Malou "Turistickou známečku" můžete využít jak k nalepení do deníku, na pohlednici či do katalogu osobní 
sbírky, tak také například na rám jízdního kola či na kovové hole pro "nordic walking", které jsou mezi turisty čím dál 
oblíbenější. 
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              Od dosažení počtu 1.500 Turistických známkových míst necháváme o vyrobení či nevyrobení nové Turistické 
známky hlasovat přímo turisty. 
 

Hlasování se účastní průměrně 300 sběratelů. Vaši známku uvedeme na internetových stránkách, kde po dobu patnácti 
dnů sběratelé hlasují, zda známku vydat či nikoliv. Po skončení hlasování Vás budeme o výsledku informovat. 
 

Primární posouzení zůstává i nadále na nás - praxe je taková, že téměř polovinu žádostí vyhodnotíme hned 
zpočátku jako komerční prezentaci či místo z hlediska celého systému nedostatečné a známka ani nepostoupí 
do hlasování. Cíle, které by podle našeho názoru Turistickou známku mít mohly (měly), dáváme ke konečnému verdiktu 
turistům, kteří o ní hlasují. Věříme, že tak zabráníme devalvaci Turistických známek a zároveň umožníme získat svou 
Známku místům, která za to stojí.  
 

Pokud máte zájem o vydání TZ, musíte napsat co je u vás tak výjimečného, že si dané místo zaslouží TZ. 
 

A tak jsem tedy 17. srpna napsal žádost o posouzení turistické známky pro městys Libštát s textem, kterým 
jsem měl obhájit čím je náš městys výjimečný, aby si zasloužil vydání Turistické známky.  
 

Netrvalo to ani moc dlouho a ze sekretariátu Turistických známek jsem obdržel e-mail s informací, že naše 
žádost o novou turistickou známku byla na poradě vedení projednána a může postoupit do hlasování na jejich webových 
stránkách.  Tak se i stalo a 12. září bylo odstartováno hlasování. Nyní záleželo, jak proběhne 15 denní veřejné hlasování, 
která má tyto pravidla: 
 

Hlasovat může jen registrovaný sběratel mající ve sbírce alespoň 1 prémiovou známku a bude mít 1 hlas,  
držitel bronzového odznaku mající 50 a více prémiových známek - 2 hlasy,  
držitel stříbrného odznaku se 100 a více prémiovými známkami - 3 hlasy,  
držitel zlatého odznaku se 150 a více prémiovými známkami - 4 hlasy,  
Znalec ČR s 200 a více prémiovými známkami - 5 hlasů. 
 

V pondělí 1. října jsme obdrželi e-mail s informací, že žádost o výrobu nové turistické známky Libštát úspěšně 
prošla hlasováním a Turistická známka i Turistická nálepka budou vyrobeny, což mi udělalo velikou a neskutečnou 
radost. Poté bylo nutné zaslat podklady na výrobu Turistické známky a Turistické nálepky. Dále byl zaslán text na 
Turistickou nálepku s QR kódem (audio nahrávka). Po schválení grafických návrhů byla zahájena výroba.  
 

Tak se nechte všichni, snad mile překvapit. 
 
9_stav procesu nápravy poměrů v křižovatce pod katolickým kostelem (silnice II/283 a III/28311) 

Velice rád bych Vás seznámil, jak jsme s odstupem času řešili změnu přednosti v jízdě na křižovatce pod 
katolickým kostelem.  

 

Po několika neúspěšných jednáních a dopisování s Policií ČR, firmou Bus Line a.s. a Krajskou správou silnic 
LK jsme v roce 2016 požádali ČVÚT v Praze, fakultu dopravní (ústav dopravních systémů a ústav soudního znalectví 
v dopravě) o vypracování Bezpečnostní inspekce křižovatky silnic II/283 x III/28311 na území obce Libštát. Ta nám byla 
předána v listopadu téhož roku.  

 

V lednu roku 2017 jsme požádali MÚ Semily odbor dopravy o změnu místní úpravy přednosti v jízdě podle 
odborného doporučení Ústavem soudního znalectví v dopravě. Ani zpracovaná analýza však nepřesvědčila dotčené 
úřady, aby v této věci rozhodly v náš prospěch.  

 

A tak nám nezbývalo nic jiného, než bojovat a jít si za naším společným cílem dál.  
 

Z kraje roku 2018 jsme požádali námi osvědčeného autorizovaného inženýra pro dopravní stavby  
Ing. Romana Balatku Maršíka o vypracování Dopravního značení na křižovatce  II/283 x III/28311 (dokumentaci ke 
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci), která se bude opírat o již vypracovanou Bezpečnostní 
inspekci křižovatky. Zároveň jsme ho zplnomocnili k zastupování ve všech správních úkonech.  

 

Máme velikou radost, protože je proces schvalování na dobré cestě. Během projednávání odborných podkladů, 
za účasti Městysu Libštát, zaměstnanců Odboru dopravy MěÚ Semily, Dopravního inspektorátu Policie ČR a Krajské 
správy silnic Libereckého kraje, nebyl předložen žádný relevantní odborný argument, který by mohl svědčit proti 
uvažované změně. 

 

K podání samotné žádosti o změnu poměrů v křižovatce je nutné přiložit vyjádření od Dopravního inspektorátu 
Policie ČR. Toto vyjádření obdržel zpracovatel až dnes – tj. 15. 10. 2018. Potřebné přílohy jsou tak konečně kompletní. 
V tomto týdnu tedy bude zpracovatelem odeslána Odboru dopravy MěÚ Semily žádost o změnu poměrů v křižovatce. 
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S ohledem na správní lhůty, související mimo jiné s povinným vyvěšením na úřední desce, lze očekávat vydání 
rozhodnutí o změně začátkem příštího roku. Realizace změny je pak předběžně přislíbena Krajskou správou silnic na 
jaro 2019. 
  

10_nezaplacené poplatky za odpady a psy 
Žádáme Vás, abyste si zkontrolovali, zda máte zaplaceny poplatky za odpady a psy za rok 2018. Budou 

rozesílány upomínky. 
 

11_velké a upřímné poděkování 
Zcela jistě Vám neunikla krásná květinová a kahánková výzdoba u památné sochy Panny Marie na náměstí a 

teď nově i u kamenného kříže u dílen. Jsem moc rád, že se mezi námi najdou lidé, kteří udělají něco jen tak, bez žádání 
či doprošování. Prostě to udělají, protože to tak cítí. Chtějí, abychom to v Libštátě měli pěkné, upravené a příjemné.  
Poděkování patří jmenovitě paní Staše Havlíčkové a jejím kamarádkám, kterým opravdu velice děkuji za jejich péči a 
moc si Vážím jejich ochoty.  
 

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

Vážení libštátští spoluobčané, 
 

Ty úžasné čtyři roky, které neskutečně rychle uplynuly, jsem pro náš Libštát doslova dýchal. Velice mě vše 
naplňovalo a bavilo. Dělal jsem práci s plným odhodláním, aby se nám v Libštátě spokojeně žilo, abychom to tu měli 
krásnější, hezčí a žili příjemný život.  

 

S naším 15 členným zastupitelstvem jsme byli dobrým týmem. Podařilo se nám hodně záměrů prosadit a 
uskutečnit. Za to všem zastupitelům velice děkuji. Ne vždy se vše podaří, tak jak chceme, ale takový je život a zkušenosti 
z těchto situací nás zase posouvají o krok dále.  
 

Já vím, že nejsem žádný zdatný češtinář ani spisovatel. Informace jsem se Vám v Libštátském zpravodaji snažil 
sdělit tak, jak jsem to cítil a jak bych Vám to řekl při osobním setkání. Dlouhé a nekonečné věty a vsuvky jsem si tak 
nějak zamiloval a oblíbil. Děkuji celé redakční radě, paní Stanislavě Piry, panu Mgr. Antonínu Švábovi za skvělou 
čtyřletou spolupráci. Vím, že to se mnou neměli jednoduché. Ale musím říci, že i kvalita Libštátského zpravodaje jakožto 
měsíčníku, se posunula zase o chlup dále.  
 

Každé ráno jsem šel na radnici moc rád, protože jsme si tak nějak všichni sedli, vytvořili jsme dobrý tým a 
společně nám to na úřadě dobře šlapalo. „Těším se na zítra“, byla jedna z častých vět, když jsme odcházeli domů. 
 

Původně jsem si rezervoval jednu stránku textu, ale když je chuť a ještě Vás to baví a naplňuje, tak jde všechno 
samo. 

        V úctě k Vám Pavel Janata | starosta 
 

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 
Volební účast 63,36 %, což odpovídá 493 voličům ze 778 ve volebním seznamu.  

 

Do zastupitelstva obce byli zvoleni tyto zastupitelé: 
Zdeněk Faistaver   220 hlasů  Hasiči pro Libštát 
David Farský    215 hlasů  Hasiči pro Libštát 
Ing. Vítězslav Kříž   200 hlasů  Hasiči pro Libštát 
Pavel Vejnar    188 hlasů  Hasiči pro Libštát 
Irena Janatová     184 hlasů Hasiči pro Libštát 
Miroslav Hloušek   179 hlasů  Hasiči pro Libštát 
Pavel Janata    368 hlasů  KDU - ČSL 
Mgr. Pavel Šimůnek   229 hlasů  KDU - ČSL  
MUDr. Martin Malík   193 hlasů  KDU - ČSL 
Pavel Janata st. (čp 213)  186 hlasů  KDU – ČSL 
Věra Kobrlová     183 hlasů KDU - ČSL 
Ing. Jiří Maťátko   182 hlasů  KDU - ČSL 
MUDr. Vít Šlechta   250 hlasů  ODS  
Ing. Jan Šimůnek   161 hlasů  ODS 
Stanislav Mach    147 hlasů  ODS 
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Výsledky voleb senátu – 1. kolo 

Volební účast 62,21 %, což odpovídá 484 voličům ze 778 ve volebním seznamu. (38 neplatných hlasů) 
 

Josef Chuchlík   231 hlasů 
Jaroslav Zeman    89 hlasů 
Michaela Tejmlová    67 hlasů 
Michal Švarc     20 hlasů 
Šárka Kalvová     16 hlasů 
Pavel Žur     13 hlasů 
Jindřich Berounský   10 hlasů 
 

Výsledky voleb senátu – 2. kolo 

Volební účast 19,38 %, což odpovídá 151 voličům ze 779 ve volebním seznamu. (3 neplatných hlasů) 
 

Jaroslav Zeman    76 hlasů 
Michaela Tejmlová    72 hlasů 
 

Podrobné výsledky naleznete na: www.volby.cz, nebo na stránkách obce, či obecní vývěsce.  
 

Masarykova ZŠ na začátku školního roku 
Skončily prázdniny a škola se svým okolím opět ožily. V pondělí 3. září proběhlo před hlavním 

vchodem zahájení školního roku a po projevech paní ředitelky a pana starosty se žáci včetně 13 nových 
prvňáčků vydali do tříd. Byl první den, a tak k obědu nemohly chybět tradiční bramboráky.  

V následujících dnech učinili 
šesťáci první krůčky k vytvoření nového 
třídního kolektivu na harmonizačním 
pobytu ve Strážném.  

 
Některé třídy druhého stupně 

zhlédly hezká divadelní představení, a 
to Radúz a Mahulena v Hradci Králové 
a Narozen 28. října v Lomnici. 
Nezapomnělo se ani na přírodní vědy, 
v Jilemnici navštívili žáci naučný 
program Planeta Země. A nechyběl ani 
sport. V závěru září se naše výprava 
zúčastnila atletického čtyřboje 
v Turnově.  

 
Připravuje se také činnost zájmových kroužků. Rozhodující ale je a bude práce ve školních lavicích. 

Menší změna školního řádu přinesla asi zklamání náruživým uživatelům mobilů, ale jednou náš zákaz možná 
sami ocení. Je třeba připomenout i prostředí, v němž se skoro vše odehrává. Nově byl vybaven kabinet 
v prvním poschodí a upravuje se školní dvůr.   

Začali jsme dobře, a tak věřme, že tak budeme pokračovat i dál. 
Milena Švábová 

Společenská rubrika  
 
V měsíci říjnu slavili a slaví své životní jubileum  

 

pan Václav Michálek  
a paní Jaroslava Žďánská 
 

Jubilantům blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, 
životní pohody a spokojenosti do dalších let.  
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Jachtařský tábor 2018 
„Ahoj mami a tati, je tu 

vedro, voda v Orlíku už skoro vaří.“ 
Tak by mohly vypadat zprávy od 
dětí z letošního výcvikového 
tábora. A to bez nadsázky! Dalo by 
se říci: Co víc si můžeme přát? 
Jenže – pro jachtaře není důležité, 
jestli je teplo nebo zima, jestli prší 
nebo je nebe vymetené. My 
potřebujeme vítr a toho nám letos 
mnoho naděleno nebylo. Přesto se 
našich patnáct dětí, které se 
výcviku zúčastnily, nevzdávaly a 

byly připraveny k nástupu na lodě kdykoli se na vodní hladině objevily, byť drobné vlnky, které naznačovaly 
alespoň mírný vánek. Důkladná teoretická příprava pod vedením instruktorů přispěla k tomu, že za těchto 
podmínek uspěli v praxi i nováčci. Děti se učily využívat nastavení lodí a jejich těžiště, plachet a okolních břehů 
a otevřených zátok. Bohužel, úmorné vedro a téměř úplné bezvětří na konci výcvikového týdne nám 
znemožnilo uspořádat tradiční táborovou regatu, kde děti využívají získané vědomosti a dovednosti. Přesto 
můžeme konstatovat, že letošní začátečníci byli úžasně šikovní a jistě by v konkurenci zkušenějších obstáli se 
ctí. 

 

Jak již bylo napsáno, nesnesitelná vedra a spíš nárazové větrné možnosti nám daly více prostoru k 
prohlubování teoretických znalostí a činností, které jsou s tímto sportem spojené. Děti soutěžily ve vázání uzlů, 
připravili jsme pro ně tématicky zaměřenou stopovanou, různé lehce sportovní a vědomostní hry a v 
neposlední řadě jsme dali prostor jejich tvořivosti, jejíž výsledkem byly dvě plastické mapy naší radavské 
základny. 

 

Letošní tábor je za námi, nyní připravujeme potáborové setkání s dětmi a rodiči. Tato přátelská setkání 
jsou pro nás inspirací, příležitostí k diskusi o nových 
nápadech a získání zpětné vazby na naši práci. 

 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, 
kteří se aktivně podíleli na přípravách tábora a na 
jeho zdárném průběhu. Poděkování patří též našim 
dlouholetým podporovatelům: panu Josefu 
Chuchlíkovi a Městysu Libštát. 

 

Děkujeme a přejeme všem příznivý vítr do 
plachet! 

Laďka Doležalová, vedoucí tábora       
TJ Jachting Libštát 

 

Úspěšný vstup do nového ročníku 1. ligy mládeže 

 Skvěle vstoupilo naše mládežnické družstvo do nového ročníku mládežnické ligové soutěže. Trenérům se 
podařilo sestavit hodně silný 6členný tým, posílený o  Juliána Přenosila a hosta Adama Harcubu. Oba mladí 
borci jsou obrovským přínosem pro naše družstvo.  
 

Díky těmto posilám  bylo zřejmé, že klub z Libštátu, nejmenší obce v 1. lize, bude slušně konkurovat 
družstvům z Ústí nad Labem, Liberce, Prahy, Karlových Varů.  

 

Družstvo Libštátu by mělo 1. ligu odehrát v sestavě: Filip Dolenský, Olda Macháček, Adam Harcuba, 
Julián Přenosil, Štěpán Dolenský, Adam David. V sestavě je také teprve 8 letý Roman Grešl ad.  
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Tento víkend soutěž začala čtyřkolem, tedy prvními 4 zápasy, které se v sobotu 6. a neděli 7. 10. 
odehrály v Karlových Varech. Základní šestka dorazila s trenéry Milanem a Jirkou v sobotu krátce po 9té 
hodině, Roman ve stejný čas po vlastní ose.  

 

Trochu jsme měli obavy z možné cestovatelské únavy dětí. Naše nabuzené děti však na 1. soupeře 
vlétly a krátce po 13 hodině odcházely  na oběd s výhrou 5,5 : 0,5 a prvními 3 body za výhru.  

 

 Po obědě nás čekal silný protivník Šachový klub Karlovy Vary. Naši kluci se však nezalekli a výsledek 
5:1 pro Libštát!! A to mohl být výsledek ještě výraznější, za stavu 4 : 0 byly 2 remízy pro soupeře dárkem.  

 

V neděli začínalo 3. kolo již v 9:00 a soupeřem nám byli favorizovaní borci z Ústí nad Labem. Před 
výkonem našich hráčů lze jen smeknout, protože výsledek 5 : 1 v náš prospěch je famózní a jen dokazuje 
obrovskou týmovou práci.  

 

Krátce po obědě jsme narazili na dalšího favorita, Litoměřice. Výsledek 3 : 3 zaručil fantastickou 2. 
příčku před dalšími ligovými boji.  

 

Pochválit je nutné všechny naše kluky. Olda, Julián, Štěpán a Adam David získali, 3,5 bodu ze 4 
možných, Adam Harcuba 3 ze 4 a výborně hrál na nejtěžší 1. šachovnici Filip Dolenský.  

 

Do soutěže jsme tedy vstoupili skvěle, ale ještě nás čekají další těžcí soupeři. 
 

Přijďte se i Vy podívat každý čtvrtek od 17 hodin do budovy libštátského úřadu.  I Vaše děti se mohou 
stát členy našeho úspěšného týmu.  

 

Rádi vás uvidíme  
ŠK Libštát 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
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