
Strana 1 (celkem 6)                     Libštátský zpravodaj 2/2018 

                                                  | ročník 35 | 13. února 2018 | číslo 2 
 

Libštátský zpravodaj 
měsíčník městyse Libštát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místní poplatky  

Kiosek na koupališti 

Libštátská vzduchovka 2018  

Měsíc leden na naší škole MZŠ  



Strana 2 (celkem 6)                     Libštátský zpravodaj 2/2018 

Vážení spoluobčané, milí sousedé, čtenáři Libštátského zpravodaje, 
 

velice rád bych Vás alespoň heslovitě seznámil s plánovanými, připravovanými akcemi, vizemi, sny a 
přáními, co by si náš městys zasloužil, co potřebujeme nutně realizovat a vyřešit, tak aby byl náš Libštát 
krásnější a příjemnější a pohodlnější pro náš život. Pořadí je čistě náhodné a o všech záležitostech samozřejmě 
rozhoduje zastupitelstvo, které má poslední slovo v tom, co se v daném roce bude realizovat.  
 
Tak stručný a heslovitý výčet: 

 výstavba kanalizace a souběžně s ní výměna starého vodovodního řádu 

 vodní vrt v Hliňáku s vodárnou a napojením na vodovodní řad  

 rekonstrukce mostu u p. Včeláka  

 oprava opěrných zdí mostu na hořením konci  

 realizace nové komunikace v lokalitě na Vyšehradě pro 4 rodinné domy 

 oprava úniku vody osazením čističky a celková rekonstrukce koupaliště včetně jejího zázemí 

 demolice objektu č. p. 31  

 restaurování kamenného kříže u dílen ADV  

 oprava historických kostelních věžních hodin  

 vydání nových aktuálních pohledů Libštátu  

 dokončení rekonstrukce a pronájem bytů ve školce a č. p. 32  

 kuchyňský kout s posezením pro zasedací místnost a knihovnu  

 úprava odvodnění propustku u mostu sv. Jana  

 zakoupení 2 automobilů pro potřeby DPS a technické skupiny městyse Libštát  

 oprava multikáry  

 vize libštátské sportovní střelnice  

 oprava komunikace k nádraží ČD, k bytovkám pod zastávkou ČD, svojeckým lesem, Končiny  

 oprava a postupná výměna starých stožárů osvětlení a plynulý přechod na LED žárovky 

 pozemkové úpravy 

 změna územního plánu Libštátu s umožněním nové výstavby v lokalitě na Větrově směrem na Končiny 

 půdní vestavba v objektu Úřadu městyse Libštát s využitím např. klubovny pro spolky atd.  

 dokončení terasy u KD o sklad pod terasou se zábradlím a stojany na kola  

 dokončení pomníku padlým za úřadem městyse  

 projekt a realizace stavby technického zázemí u kina místo stávajících kolen  

 zakoupení Kovozávodů s možností výstavby sběrného dvora  

 vize využití objektu kina  

 úprava zpevněné plochy u školy včetně opravy zábradlí 

 dostavba technického zázemí k víceúčelovému hřišti za školou, s vrhem koulí včetně osvětlení a 
nutnými chodníčky propojující školu a školku  

 pokračování chodníku od Úřadu městyse Libštát směrem na Košťálov  

 výstavba oddychového parku za Úřadem městyse Libštát se zakomponováním pamětní desky padlým  

 realizace volnočasové plochy za objektem COOP  

 výměna okenních a dveřních výplní včetně zateplení v objektu č. p. 32_Kampelička  

 stříška nad vstupem do obchodu v č. p. 32 (potraviny U Františka) 

 výměna okenních a dveřních výplní v objektu KD Libštát včetně zateplení a posouzení statiky střechy 
nad sálem KD za účelem zateplení  

 změna vytápění bytu a ubytovny v KD z přímotopů na jiný zdroj  

 přístavba boční či čelní tribuny ke sportovní hale sloužící pro diváky sportovních zápasů  

 pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů s přispěním dotace  

 modernizace prostor „hasičárny“ v KD vč. zřízení umývárny a šatny  

 pořízení klimatizace do obřadní místnosti  

 propojení chodníku od DPS - směr školka a škola  
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 řešení ujíždějícího svahu u silnice vedoucí od náměstí směr Větrov,  

 zemní a trvalé napojení dřevěné stavby kiosku v areálu Hliňáku na vodovod a elektřinu  

 úprava bujné zeleně na svahu u kostela sv. Jiří s vybudováním odpočinkové zóny u plochy parkoviště  

 dokončení zábradlí u chodníku od úřadu směrem k Větrovu  

 realizace zkratky z lokality Hoření konec přes Janatovu komoru k nádraží ČD  

 modernizace interiéru školky a realizace nových zpevněných ploch místo dožitého asfaltu 

 modernizace učebny fyziky a chemie ve škole  

 výměna střešní krytiny na objektu domu DPS  

 přechod pro chodce na náměstí a k úřadu  

 nové autobusové zastávky včetně zálivu atd. 

 rozvíjení partnerských vztahů vedení městyse Libštát a německého města Ortrand a navázání 
spolupráce v oblastech vzdělávání, kultury, sportu a cestovního ruchu 

 

Pokud budete mít zajímavé nápady, doporučení a vize, co a jak zlepšit, vyřešit, provést, realizovat, tak 
se nám je nebojte říci, je to náš Libštát. 

 

1_Místní poplatky   
dovolujeme si Vás informovat, abyste včas zaplatili místní poplatky za 

odvoz odpadů a poplatek ze psů. Platit je možné na Úřadě městyse Libštát, nebo 
na číslo účtu 4428581/0100, do variabilního symbolu uveďte číslo popisné 
nemovitosti.  
 

Poplatek za odvoz odpadů je 500,- za osobu a je nutné zaplatit do 30. 6. 
2018, studenti do 31.10 (nutné potvrzení o ubytování). 

 

Poplatek za psa je nutné zaplatit do 30. 4. 2018. Částka za jednoho psa je 100,- Kč, za dalšího 150,- 
Kč, důchodci platí za jednoho psa 50,- Kč a za dalšího psa 75,- Kč. 
 

Veškeré změny je nutné nahlásit do 15 dnů. 
 

Stále evidujeme tyto pohledávky: 
za rok 2017 nezaplatilo 26 osob za odpady a 1 osoba za psa, 

dále nám stále dluží  za rok 2016 pouze za odpady 5 osob, v roce 2015 nezaplatilo 5 osob, za rok 2014 
nezaplatily 3 osoby, v roce 2013 nezaplatily 2 osoby, v roce 2012 nezaplatilo 5 osob, v roce 2011 nezaplatily 4 
osoby a v roce 2010 nezaplatily 3 osoby.  

Vyzíváme tímto výše uvedené dlužníky, kteří si jsou dlužné částky vědomí (neustále od nás dostávají 
upozornění), aby tyto dluhy uhradili. 
 

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_Kiosek na koupališti 
 Stávající nájemnice kiosku na koupališti nám podala písemnou výpověď. Co bude s naším kioskem, 
projednáme. 
 
4_Libštátská vzduchovka 2018 
 Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Okresní myslivecký spolek Semily, z.s. a Myslivecký spolek 
Kavkázsko Libštát, z.s. pořádají v sobotu 3. 3. 2018 ve sportovní hale Masarykovy základní školy Libštát, 
celostátní přebor ČMMJ ve vzduchovce mládeže, Libštátská vzduchovka 2018. Začátek prezentace je od 7,30 
hodin. 
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5_Mobilní rozhlas 
Do dnešního dne evidujeme 257 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.  
 

6_Libštátský zpravodaj | ročník 10 - č. 2 únor 1993 | před 25 lety 
Je přílohou na webových stránkách městyse Libštát a facebooku.  
 

        V úctě k Vám Pavel Janata | starosta 
 

Jak jsme v Libštátě volili prezidenta České republiky - 2. kolo  
1.   Miloš Zeman  271 hlasů         51,22 % 
2.   Jiří Drahoš   258 hlasů  48,77 % 
Volební účast 69,32 %, Celkem bylo odevzdáno 529 platných hlasů, 2 

neplatné. Celkový počet osob zapsaných do seznamu voličů byl 769. 
 
 
 

Měsíc leden na naší škole MZŠ 

Po vánočním odpočinku jsme se s radostí vraceli do školy a 
jako vždy nás i v lednu čekalo mnoho akcí. 

 Již v průběhu prvních dvou lednových týdnů měli rodiče a žáci 
opět možnost zúčastnit se rodičovských schůzek formou 
tzv. HOVOROVÝCH HODIN. Hovorové hodiny probíhají mezi žákem, 
rodičem a učitelem. Všechny strany tak mají možnost vyjádřit se 
k průběhu vzdělávání, ocenit práci i hledat cesty k řešení problémů. 
Tento způsob komunikace mezi zúčastněnými stranami se v praxi jeví 
jako velmi efektivní a mohou to potvrdit i rodiče, kteří toto setkání již absolvovali. Bohužel, zatím je zájem ze 
strany rodičů minimální!                              

V pondělí 22. ledna jsme si ve škole opět 
zahráli na volby a voliče. Do téměř předpisově 
vybavené volební místnosti přicházeli žáci 4. až 
9. třídy i dospělí, aby si zvolili jednoho ze dvou 
kandidátů. Odevzdáno bylo 102 platných hlasů, 
takže lze mluvit o vysoké účasti. Vyhrál Jiří 
Drahoš, který obdržel 54 hlasů, ale ani příznivci 
Miloše Zemana se 48 lístky nemuseli být 
zklamáni. Výsledky byly skoro vyrovnané. Pro 
nás ale byl nejdůležitější zájem žáků. 

Ještě než skončilo první pololetí, 
vyrazila sedmá třída naší základní školy na lyžařský kurz, který se již tradičně konal na horské chalupě Zvonice. 
Zvonice se nachází v krásné krajině na rozhraní Krkonoš a Jizerských hor, v obci Kořenov. Děti se zde 
pravidelně učí sjezdové lyžování a nemine je výlet na běžkách. Místní terén k tomu totiž přímo vyzývá. 

Letošní pětidenní kurz byl zpestřen také pobytem skupinky německých dětí, které sem dorazily vlakem 
v doprovodu dvou pedagogů z naší partnerské školy v Ortrandu, aby zde společně s našimi dětmi nejen  strávily 
několik dní na sjezdových lyžích, ale též si užily příjemné večery na chalupě. Jazyková bariéra byla velice brzy 
překonána a nikomu nebyla překážkou. 

Počasí nám celkem přálo, a tak si děti užily jak na sjezdovkách, tak i na běžkách, na které jsme vyrazili 
na pěkně upravené trasy pod místní rozhlednu Štěpánku. Žáci si vyzkoušeli dvě kola pravého slalomového 
závodu na sjezdovkách a snad si odnesli i nějaké poznatky z večerních přednášek, například jak správně 
namazat lyže či jak poskytnout první pomoc na horách.  

Pobyt se nám vydařil i díky vstřícnému přístupu personálu na chalupě a již se těšíme na další rok. 
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Děti mají za sebou první polovinu školního roku, a tak jim popřejme mnoho sil, úspěchů a školních 
zážitků i do dalších pěti měsíců. 

Lenka Mejsnarová 

 
 

 

Sbor dobrovolných hasičů v Libštátě Vás srdečně zve na 

, 

který se koná v sobotu 17. 2. 2018 od 20.00 hodin 

v Kulturním domě v Libštátě. 

K tanci a poslechu hraje SONET RNDr. Jiřího Jíny 
 

 

 
 
 
 
Milé sousedky a sousedé, pojďme společně přivítat jaro 

na tradiční sousedské sešlosti zvané 
 

Jarní trh v Libštátě „V Lipkách“ 
 

Tentokrát se na Vás budeme těšit  

v sobotu 24. 3. 2018 od 8.30 do 15 hodin  
na sále KD v Libštátě a na veřejném prostranství na 

náměstí. 
Nabídněte, co vám přebývá, nakupte, co vám chybí! Vyberete si u nás jarní a velikonoční dekorace, 

hrnkované květiny a  bylinky. Sirupy, marmelády, brambory a jablka ze sklepa. Tašky na nákupy, polštářky, 
chňapky a podložky do kuchyně, čaje a spoustu dalšího. Svůj stánek tu budou mít i šikovné malé sousedky  

a děti z místní ZŠ. 
 Kromě tradičního pestrého občerstvení, lahůdek, cukrovinek, uzených ryb, ochutnáte a nakoupíte do vlastních 

nádob i výtečnou mysliveckou kuchyni. K tomu všemu nám zahraje hudební skupina Tepsklepa.  
   Na Vaši návštěvu se těší Libštátské sousedky ve spolupráci s Úřadem městyse Libštát 
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Společenská rubrika  
 
V měsíci únoru slaví své životní jubileum  

 

pan Randolf Kinský 
a paní Soňa Dibelková 

 
Jubilantům blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní 

pohody a spokojenosti do dalších let.  
 

 
Divadelní představení 

Dívčí válka je nejhranější divadelní hra v ČR. Její atraktivnost spočívá především v lehkosti žánru, 
nadsázce a využitých tématech.  

Autor F. R. Čech o komedii, s jemu typickou nadsázkou říká: „Dívčí válku jsem psal tak říkajíc českému 
národu na míru, jde především o jemu blízký styl humoru a oblasti, kterých se dotýká (erotika, politika)."  

O úspěchu Dívčí války svědčí naplněné sály po celé naší republice. Vrchlabský divadelní spolek Lipany 
hraje hru opravdu výborně, nebudete určitě zklamáni.     

Sobota 24. února 2018 od 19 hodin, vstupné 70 Kč   Jaroslav Vávra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redakce žádá  
dop isova te le  o  průběžné  a  včasné  dodáván í  p ř íspěvků !  

Příspěvky odevzdávejte na ÚM Libštát nebo zasílejte na email: info@libstat.eu nebo sprava@libstat.eu  
Uzávěrka příštího čísla bude ve středu 28. 02. 2018. 
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