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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ SOUSEDÉ, ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE,

v minulém čísle Libštátského 
zpravodaje jsem Vás informoval o 
plánovaných akcích, vizích, snech a 
přáních, jež by si náš městys 
zasloužil, a o tom, co potřebujeme 
nutně postavit, vyřešit atd. Bez 
vlastních finančních prostředků a 
dotací by to však bylo hodně složité, 
proto bych Vás seznámil, jak si na 
tom náš městys stojí po finanční 
stránce v roce 2019. 

Za volební období 2014 - 2018  
se nám podařilo realizovat mnoho 
akcí, ale také jsme mnoho financí  

účelově ušetřili. Na konci roku 2014 
jsme měli na účtech 
3 545 518,81 Kč. Stavy účtů k datu 
28. 2. 2019 činí 21 434 868,43 Kč 
(každým dnem se nám vrátí na účet 
dotace ve výši 911 743,49 Kč na již 
zrealizovanou modernizaci učebny 
F-Ch v MZŠ). 

Je tedy ten správný čas, 
abychom v rámci schvalování 
rozpočtu na rok 2019 (jednání 
zastupitelstva se koná 27. března 
2019) plánované investice podpořili, 
schválili a začali s realizacemi.

 

INFORMACE Z 1. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LIBŠTÁT ZE DNE 

13. ÚNORA 2019

O průběhu prvního jednání zastu-
pitelstva městyse Libštát v roce 2019 
se můžete detailně dozvědět z kom-
pletního zápisu z jednání, který je 
vždy uložen na webových stránkách 
městyse Libštát (levý sloupec, zas-
tupitelstvo městyse, zápisy ze zase-
dání). 

Ve stručnosti si dovolím zmínit, 
o čem se jednalo.  

Byla schválena smlouva na pro-
dej dřevní hmoty na dobu neurčitou 
s firmou Jiří Havrda, Bozkov. Dále 
bylo schváleno podání žádosti o pos-
kytnutí dotace Ministerstva pro míst-
ní rozvoj na opravu sportovní pod-
lahy v tělocvičně školy.  Odsouhlasili

jsme prodej části (1/16) pozemku pč. 
1930 v obci Mříčná.  Schválili jsme 
koupi pozemku pč. 174/14 (odděle-
ného geometrickým plánem z po-
zemku 174/1) v obci a kú Libštát 
(jedná se o pozemek v Hliňáku u ob-
jektu DPS. Dále zastupitelé schválili 
směnu pozemku pč 848 a část 
pozemku pč 849 a část pozemku 
853/2, za pozemek pč. 174/10 
(odděleného geometrickým plánem 
z pozemku pč. 174/1). Také byla 
jmenována hodnotící komise pro 
otvírání obálek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „014D241009258 
Libštát – dopravní automobil“ pro 
jednotku SDH v Libštátě. 

 

 KANALI ZACE V LIBŠTÁTĚ

V úterý 6. listopadu 2018 byla 
uzavřena smlouva o dílo s firmou 
GASCO Pardubice, IČ 150 49 035, 
na stavbu kanalizace III. Etapa – Lib-
štát za cenu 54 863 996 Kč bez 
DPH. Rovněž byla v pátek dne 
30. 10. 2018 uzavřena příkazní 
smlouva na provedení technického 
dozoru investora a BOZP s firmou 
Ing. Roman Charvát, IČ 486 25 582, 
za cenu 730 tis. Kč bez DPH. 
Dokumentace z obou výběrových 
řízení byla zaslána na SFŽP (Státní 
fond životního prostředí) ke kontrole,

po které bude vydáno aktualizované 
rozhodnutí o přidělení dotace, po níž 
budeme moci stavbu zahájit. Dle 
předběžných konzultací se zhotovite-
lem, firmou GASCO, je převzetí sta-
veniště a zahájení prací napláno-
váno na duben 2019. Poté činí doba 
výstavby max. 36 měsíců. Se zás-
tupci firmy GASCO se na prvním 
jednání sejdeme v měsíci březnu, 
poté Vás budeme o všem a včas 
řádně informovat, zatím buďte v klidu 
a ničeho se, prosím, neděste. 

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Již teď se velice těším na vítání 
libštátských občánků, které probě-
hne v sobotu 11. května 2019 
v dopoledních hodinách v obřadní 
síni radnice městyse Libštát. 

Přihláška je k dispozici na inter-
netových stránkách městyse Libštát 
nebo k vyzvednutí v kanceláři radni-
ce. Přihlášku je třeba podat nejpoz-
ději do konce března 2019. 

Přihlášeným rodičům bude včas 
doručena pozvánka s podrobnějšími 
informacemi. Fotografka paní Mar-
kéta Horká je na tento sváteční akt 
zajištěna. 

 

VOLBY DO EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU 2019 

Rozhodnutím prezidenta re-
publiky č. 9/2019 Sb. byly dne 
17. 1. 2019 vyhlášeny volby do EP 
a stanoven termín jejich konání na 
pátek 24. května 2019 a  sobotu 
25. května 2019. 

   DOPRAVNÍ UZAVÍRKA SILNICE 

NA BĚLOU  

V termínu od 11. 3. 2019 do 
31. 5. 2019 je naplánována úplná 
uzavírka silnice č. II/283 z Libš-
tátu na Bělou, a to z důvodu sa-
nace svahu u Kovozávodů.  

Na trase Semily-Košťálov-
Libštát-Bělá-Svojek-Lomnice n. P. 
bude platit výlukový řád autobu-
sové linkové dopravy. 

Celé řešení úplné uzavírky 
bylo řešeno realizační firmou 
velice narychlo, proto jsme Vás 
nemohli v Libštátském zpravodaji 
dříve informovat. S ohledem na 
nutnou sanaci svahu u Kovozávo-
dů, která se řeší již cca 4 roky, je 
však nutné tuto skutečnost přij-
mout, abychom pak v tomto ne-
bezpečném úseku jezdili bez ja-
kéhokoliv omezení. 
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OZNÁMENÍ NÁVRHU STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU | KŘIŽOVATKA POD KOSTELEM SV. JIŘÍ

Na úřední desce městyse Libštát 
bylo 21. 2. 2019 vyvěšeno veřejné 
oznámení návrhu stanovení místní 
úpravy provozu na křižovatce silnic 
II/283 a III/28311. Po zákonném 
vyvěšení a zveřejnění tohoto návrhu 
běží lhůta 30 dní k podání písem-
ných připomínek a odůvodněných 
námitek.  

Následně bude rozhodnuto o pří-
padných námitkách k návrhu stano-
vení dopravního značení a zařízení, 
budou vyhodnoceny podané připo-
mínky.   

Pak již bude vydáno konečné 
stanovení místní úpravy provozu na 
křižovatce silnic č. II/283 a III/28311. 
Umístění dopravního značení podle 
stanovení zajistí KSS LK p.o..  

Místní úpravou provozu dojde ke 
zvýšení bezpečnosti této nepřehled-
né, složité a nebezpečné křižovatky. 
Nadále Vás budeme průběžně infor-
movat o termínech a dalším průběhu 
tak, abyste byli všichni v dosta-
tečném předstihu informováni, kdy 
tato důležitá změna nastane. 

Provedení vodorovného dopravního značení 

 
 

                   OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE PÁLENÍ 

Přichází období jarního úklidu, 
a s tím i zvýšené riziko vzniku požárů 
způsobených nedbalostí při vypalo-
vání trávy a spalování odpadu. Tra-
gické následky každoročně mívá ne-
jen plošné vypalování porostů, ale 
také pálení shrabaného listí, větví či 
různých odpadů.  

Lidé často likvidují odpad v ne-
ohraničených ohništích bez jakého-
koliv požárního zabezpečení. Při po-
ryvu větru je nekontrolovatelně pole-
tující hořící tráva schopná celkem 
snadno přenést otevřený oheň do 
okolí na objekt nebo plochu se 
suchou vegetací. Plošné vypalování 
porostů je zákonem o požární 
ochraně všem přísně zakázáno a 
v případě nedodržení zákona je pak 
vyšetřovateli požárů nekompromisně 
pokutováno. 

 Na rozdíl od vypalování porostů 
není pálení shrabané trávy, listí či 
klestu zákonem výslovně zakázáno, 
ale i na tuto činnost platí určitá pra-
vidla a omezení. Pálení biologického 
odpadu lze provádět za podmínek 
stanovených jednotlivými obcemi 
(nežádoucí znečišťování ovzduší, 
obtěžování okolí apod.) za trvalé 
přítomnosti alespoň jedné dospělé 
osoby a prostředků na prvotní ha-
sební zásah. 

 Zákon jasně stanovuje podmínky 
pro pálení, které provádí podnikající 
fyzické a právnické osoby. Je to 
zejména povinnost ohlašovat pálení 
na operační a informační středisko 
Hasičského záchranného sboru Libe-
reckého kraje. Pálení lze nahlásit 
přes internetový formulář pro ohlašo-
vání pálení, který je zveřejněn na: 
https://paleni.izscr.cz. Při ohlašování 
pálení je nutno uvést následující 
informace: 
- spalovací materiál 
- začátek a konec pálení 
- způsob zajištění a osobu, která 

je za pálení odpovědná + 
kontakt (mobilní telefon) 

- e-mail (na který Vám bude zaslá-
no potvrzení o přijetí hlášeného 
pálení a budete informování o pří-
padném zákazu pálení, pokud by 
byl na dotčeném území v čase 
oznámeného pálení vyhlášen) 

- adresa místa pálení, včetně 
textového upřesnění 

Povinnost ohlašovat pálení se ne-
vztahuje na fyzické osoby, které tuto 
činnost provádějí na svém pozemku. 
Pokud ale fyzická osoba plánuje pá-
lení většího množství biologického 
odpadu, je vhodné také ohlásit pá-
lení na informační a operační stře-
disko HZS Libereckého kraje.

TRADIČNÍ LIBŠTÁTSKÁ POUŤ | 
PLÁNOVANÁ UZAVÍRKA SILNICE 

II/283 NA NÁMĚSTÍ 

Také v letošním roce jsme 
požádali o úplnou uzavírku náměstí v 
době konání libštátské pouti, a to v 
sobotu 27. 4. a v neděli 28. 4. 2019. 
Byl bych rád, kdyby nám bylo v této 
věci vyhověno, protože se nám 
takové opatření v minulosti osvědčilo. 

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

Pálení čarodějnic proběhne, tak 
jako každý rok, na koupališti v úterý 
30. 4. 2019. Zapálení vatry je 
naplánováno v cca 20,30 hod. 
V letošním roce bude vystavěna 
hranice z kulatiny. Je tedy zakázáno 
na místo, kde bude hranice, cokoliv 
vozit, tak jako tomu bylo dříve ve 
zvyku. Chceme mít opravdu 
pěknou hranici a ne nebezpečnou 
hromadu větví, křáčí, atd. K tomu 
se už opravdu nechceme vracet. 

 

LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ PŘED 

25 LETY 

3. číslo Libštátského zpravodaje 
z roku 1993 (ročník 11) je přílohou na 
webových stránkách městyse Libštát 
a na facebooku. 
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SBĚRNÝ DVŮR V ROCE 2019 

Sběrný dvůr v Libštátě bude 
v letošním roce otevřen každý lichý 
pátek od 14 hodin do 17 hodin a kaž-
dou sudou sobotu od 9.00 hodin do 
12.00 hodin. Pravidelný provoz bude 
zahájen v pátek 15. března 2019. 

Možnost odložení odpadů ve 
sběrném dvoře mají občané s trva-
lým pobytem v Libštátě a chataři a 
chalupáři, kteří mají rekreační objekt 
na území městyse Libštát a řádně 
platí místní poplatek za provoz sys-
tému nakládání s komunálním odpa-
dem.  

Sběrný dvůr v našem městysi 
není určen k odevzdání odpadů z 
podnikatelské sféry! 

Do sběrného dvora nepatří sta-
vební suť a eternit.  

Věčné téma je „Kam s ojetými 
pneumatikami?“ 

Celoročně je možné ZDARMA 
odevzdat použité pneumatiky na 
místech zpětného odběru: 
- bez vazby na nákup zboží či služeb 
- bez ohledu na značku pneumatik 
- bezplatně.  

Sběrný dvůr v Libštátě není 
místem zpětného odběru pneu-
matik, a proto je k nám, prosím, 
nevozte. Seznam sběrných míst a 
další informace naleznete na: 
www.eltma.cz/sberna-mista 

Od 1. 1. 2018 můžete pneuma-
tiky bezplatně odevzdat ke vhodné 
likvidaci také v pneuservisech a au-
toservisech, a to bez ohledu na jejich 
značku nebo na to, kde jste pneuma-
tiku zakoupili. 
Cesta starých pneumatik je tedy 
opravdu přímá a jednoduchá.  

MOBILNÍ ROZHLAS 

Městys Libštát úspěšně využí-
vá komunikační platformu Mobilní 
rozhlas, která byla velice dobře 
přijata ze strany Vás, občanů. 
Rádi bychom zkvalitnili informo-
vanost i mezi občany, kteří ještě 
nejsou zapojeni a přichází tak o 
zajímavé i důležité informace 
týkající se dění v naši obci. 

Díky této komunikaci jsme 
schopni zvýšit úroveň bezpečí, 
zapojit více občanů do kulturního 
a sportovního dění, umožnit 
efektivnější a modernější komuni-
kaci mezi občanem a úřadem, 
zvýšit čistotu veřejných prost-
ranství, rychleji a efektivněji řešit 
vznikající nejen technické prob-
lémy ve veřejných prostorech a 
celkově více občany zapojit do 
dění v Libštátě.  

Chcete dostávat upozornění 
na blížící se nebezpečí, odstávky, 
poruchy a výpadky energií, an-
kety, pozvánky na akce pro ro-
diny, kulturní a sportovní akce 
přímo do Vašeho mobilu či 
emailu?  

Pojďte nám pomoct poukázat 
na nepořádek, černé skládky, 
poškozený veřejný majetek a dal-
ší věci, které můžeme společně 
zlepšit a zajistit nápravu. Stačí 
daný podnět vyfotit přes aplikaci 
Zlepšeme Česko (Android, iOS), 
poslat nám a my už se danou 
věcí budeme zabývat.  

To a mnohem více získáte 
jednoduchou registrací ZDARMA: 

- Přes mobilní aplikaci 
„Zlepšeme Česko“ 

- Přes webovou stránku 
www.libstat.mobilnirozhlas.cz 

- Vyplněním registračního letá-
ku na Úřadě městyse Libštát 

POJĎTE S NÁMI DÁL 

ZLEPŠOVAT NÁŠ LIBŠTÁT! 
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MĚSTYS LIBŠTÁT, ZASTOUPENÝ STAROSTOU OBCE, PAVLEM JANATOU, 
VYHLAŠUJE 

VÝZVU NA OBSAZENÍ MÍSTA:

 PEČOVATELKY V DPS LIBŠTÁT 
Náplní je práce pečovatelky. Místem výkonu je DPS Libštát čp 324. 
Jedná se o pracovní poměr na celý pracovní úvazek na dobu 1 roku se 
zkušební dobou 3 měsíce s možností jeho prodloužení na dobu neurčitou.  
Předpokládaný nástup je 1. 6. 2019, případně dle dohody. 
Platové zařazení je dle splnění kvalifikačních požadavků - platová třída 6 
(dle katalogu prací NV č. 222/2010 Sb.). 
Požadujeme znalost práce na PC, organizační schopnosti, řidičský prů-
kaz skupiny B, zdravotní způsobilost k výkonu této práce a slušné a bez-
konfliktní jednání s lidmi. Středoškolské vzdělání sociálního směru 
výhodou. 
Nabízíme 5 týdnů dovolené a osobní příplatek dle pracovních výsledků. 
Zájemce o místo předloží písemnou žádost spolu s životopisem, ve kterém 
uvede zejména přehled dosavadních zaměstnání, odborné znalosti a 
dovednosti; dále kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis 
z rejstříku trestů. 
Přihlášky se přijímají od 15. 3. 2019 do 25. 3. 2019 do 12.00 hodin. 
Přihláška musí být do této lhůty předána v kanceláři úřadu městyse 
Libštát, 512 03 Libštát 198 

 UKLÍZEČKY ÚŘADU MĚSTYSE LIBŠTÁT 
Náplní je práce uklízečky. Místem výkonu práce je budova radnice Libštát 
č. p. 198. Jedná se o zkrácený pracovní úvazek na 10 hodin týdně.  
Předpokládaný nástup je od 1. 4. 2019, případně dle dohody. 
Plat 100 Kč/hod. 
Požadujeme samostatnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost k výkonu 
této práce, slušné a bezkonfliktní jednání s lidmi. 
Práce je vhodná jako přivýdělek. 
Přihlášky se přijímají od 15. 3. 2019 do 25. 3. 2019 do 12.00 hodin. 
Přihláška musí být do této lhůty předána v kanceláři úřadu městyse 
Libštát, 512 03 Libštát 198. 

 PRACOVNÍKA TECHNICKÉ SKUPINY MĚSTYSE LIBŠTÁT 
Místem výkonu práce je městys Libštát. Jedná se o pracovní poměr na celý pracovní úvazek na dobu 1 roku se 
zkušební dobou 3 měsíce s možností jeho prodloužení na dobu neurčitou.  
Předpokládaný nástup je od 1. 6. 2019, případně dle dohody. 
Platové zařazení se pohybuje dle splnění kvalifikačních požadavků – platová třída 6 – 7 (dle katalogu prací NV č. 
222/2010 Sb.). 
Požadujeme středoškolské vzdělání, řidičský průkaz skupiny B a T, aktivní přístup k řešení údržby městyse, 
zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost, odpovídající zdravotní způsobilost, fyzická zdatnost, slušné a bezkonfliktní 
jednání s lidmi. Výhodou schopnost vykonávat práci s motorovou pilou, křovinořezem, sněhovou frézou, sekačkou, 
zahradním traktorem atd. Výhodou je též trvalé bydliště v Libštátě. 
Nabízíme 5 týdnů dovolené a osobní příplatek dle pracovních výsledků. 
Zájemce o místo předloží písemnou žádost spolu s životopisem, ve kterém uvede zejména přehled dosavadních 
zaměstnání, odborné znalosti a dovednosti; dále kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis z rejstříku 
trestů. 
Přihlášky se přijímají od 15. 3. 2019 do 25. 3. 2019 do 12.00 hodin. Přihláška musí být do této lhůty předána 
v kanceláři úřadu městyse Libštát, 512 03 Libštát 198. 
 

V úctě k Vám Pavel Janata | starosta

KOMUNIKACE NAD KOTLEM 

Ve středu 27. února 2019 byla 
provedena I. etapa průzkumných pra-
cí v rámci objednaného inženýrsko-
geologického průzkumu (dále IGP) 
v lokalitě Nad Kotlem. Druhá fáze te-
rénních prací IGP, tj. kopané sondy 
ve svazích, bude provedena až na 
jaře. 

Rekapitulace zadání IGP 

1) Posouzení (vizuální zhodnocení) 
stability celého svahu, pro ev. vy-
loučení příčiny poklesu vozovky 
v nestabilním tělese svahu. 

2) IGP pro sanaci vozovky, vč. dopo-
ručení k realizaci 

3) IGP pro rozšíření vozovky a návrh 
zárubní zdi v celé délce řešeného 
území vč. doporučení k realizaci 
zdi a zajištění pracovního pros-
toru. 

S ohledem na bezpečnost nás 
všech bude úsek, kde dochází k ujíž-
dění a klesání vozovky, zúžen na prů-
jezd pouze v jednom pruhu. Tím za-
mezíme tomu, aby byl svah ještě více 
narušen.  

Na základě vypracovaného IGP a 
posudku bude navržena a zreali-
zována nutná a kvalitní oprava tohoto 
úseku. 
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ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V KATASTRU OBCE LIBŠTÁT ZA ROK 2018

Na počátku roku 2019 došlo na 
Obvodním oddělení Policie České 
republiky v Semilech k vyhodnocení 
bezpečnostní situace v katastru obce 
Libštát za uplynulý kalendářní rok 
2018. 

V průběhu roku 2018 bylo na OO 
PČR Semily evidováno a prošetřo-
váno celkem 7 trestných činů a 17 
přestupků.  

Z celkového počtu sedmi trest-
ných činů se u jednoho skutku jed-
nalo o řízení motorové vozidla pod 
vlivem alkoholu, kdy na konci února 
před půlnocí řidič nadýchal téměř 
dvě promile alkoholu. Dva trestné 
činy souvisejí s podvodnými emaily, 
respektive podvodu při koupi zboží 
přes internetové bazarové portály. 
Této trestné činnosti obecně přibývá, 
a chtěl bych proto upozornit na větší 
opatrnost při obchodování prostřed-
nictvím sítě internet a to jak v pří-
padě, když něco kupujete, tak i v 
případě, že vystupujete jako prodej-
ce. Další trestné činy v obci byly 
různorodé, kdy se jednalo o trestný 
čin krádeže, zanedbání povinné výži-
vy a poškození cizí věci (požár rodin-
ného domu na náměstí). 

Na začátku měsíce října došlo v 
obci k loupežnému přepadení v míst-
ní prodejně potravin, kdy tento pří-
pad byl i poměrně medializovaný. 
Pachatel loupeže byl i díky veřejnosti 
a poznatkům, které byly veřejností 
poskytnuty, dopaden a v současné

 době se nachází ve vazební věznici 
Liberec. V tomto případě bych rád 
chtěl poděkovat všem, kteří se účast-
nili na vyšetřování a důležitými poz-
natky přispěli k dopadení pachatele.   

U prošetřovaných sedmnácti 
přestupků bylo celkem 8 přestupků 
kvalifikováno jako přestupky proti 
občanskému soužití. Poměrně časté 
jsou poté výjezdy v rámci těchto 
přestupků do místního domova pro 
seniory. Dalšími přestupky v obci, 
které byly prošetřovány, jsou poté 
různé přestupky proti bezpečnosti a 
plynulosti provozu, přestupky ubyto-
vatele, který neplní nebo poruší po-
vinnosti spojené s ubytováním osob, 
a přestupky proti majetku. 

Ve sledovaném období evidujeme 
ještě několik výjezdů jako asistence 
rychlé záchranné služby (RZS). 
V mnoha případech mají hlídky 
Policie ČR lepší dojezdové časy 
oproti RZS, proto jsme postupně vy-
bavováni tzv. defibrilátorem, který byl 
úspěšně použitý na konci roku právě 
v Libštátě, kde hlídka PČR byla na 
místě události do 3 minut od ozná-
mení. 

Stejně jako každý rok musím 
upozornit hlavně starší občany, kteří 
bydlí sami, aby si dávali pozor na 
různé prodejce nebo zástupce ener-
getických společností, kteří za vámi 
přijdou s nějakou „výhodnou nabíd-
kou“. Nejde jim o vás, v mnoha pří-
padech jim jde jen o to, odlákat vaši 

pozornost a poté se zmocnit třeba i 
celoživotních úspor.  

Ještě jednou upozorňuji na stále 
rostoucí podvody na internetu a netý-
ká se to jen výše uvedeného nákup x 
prodej. Podvody vznikají jak při na-
kupování zboží, tak i při uzavírání 
půjček a „výhodných“ pobytů. Spo-
lečnost, která nabízí výhodnou 
půjčku a před jejím vyplacením žádá 
poplatky, je už podezřelá. Před ja-
kýmkoliv sjednáním půjčky nebo 
nákupu či prodeje zboží nejdříve 
ověřujte, ať už v obchodním nebo 
insolvenčním rejstříku, případě přes 
recenze zákazníků. 

Na závěr bych chtěl ještě jednou 
poděkovat za spolupráci v případě 
loupežného přepadení v prodejně 
potravin a za vaše podněty, které 
jste buď přímo mně, nebo i mým ko-
legům sdělili. Vyplatí se dbát zvý-
šené pozornosti vůči cizím a podez-
řelým lidem. Jejich kvalitní popis, 
případně zaznamenání registrační 
značky jejich vozidel, nebo i jejich 
vyfotografování je jednou z prvních a 
důležitých informací, se kterými na 
místě pracujeme.  

Děkujeme za spolupráci a všech-
no nejlepší do nového roku 2019 
přeje kolektiv obvodního oddělení 
Police ČR v Semilech.  

Vypracoval: prap. Petr Sýkora, 
inspektor 

Schválil: npor. Bc. Jiří Ročárek, 
vedoucí oddělení 

Historie a současnost
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POLOVINA ŠKOLNÍHO ROKU ZA NÁMI

Začátek druhého pololetí na naší 
škole byl ve znamení vědomostních 
soutěží a sportu. Rozběhl se pravi-
delný cyklus olympiád, kde mohou 
žáci otestovat své znalosti v daných 
předmětech. Konala se olympiáda v  
českém jazyce, chemii a v anglickém 
jazyce. Za zmínku jistě stojí úspěch 
žáka 7. třídy Jakuba Fialy, který se v 
okresním kole olympiády v anglickém 
jazyce umístil na krásném třetím 
místě.  

Během února se také sportovalo. 
Část žáků z prvního stupně se vypra-
vila na sjezdovku v Kundraticích, kde 
si díky hezkému počasí děti užily 
dosyta lyžování, pro tuto zimu možná 
už posledního. Druháci vyrazili bruslit 

na ledovou plochu, kterou u svého 
domu připravil pan Janata. Osmáci a 

deváťáci vyjeli pro změnu na zimní 
stadion do Lomnice nad Popelkou, 
který měli na 2,5 hodiny celý pro se-
be. Na ledové ploše se všem líbilo, 
tak jsme celou akci po 14 dnech 
zopakovali.  

Žáci osmé třídy připravili na sv. 
Valentýna den pozitivních vzkazů. 
Cílem bylo udělat radost. Nejedna 
tvář se rozzářila, když byl doručen 
vzkaz plný milých slov. 

Nakonec malý náhled do pra-
covních činností. Zatímco se chlapci 
pod vedením paní učitelky Svaté učili 
vázat uzel na kravatě a osvojovali si 
základy etikety, dívky pilně připravují 
pod dohledem paní učitelky Novotné 
sortiment na jarní trh. Ani děti v dru-
žině nezahálí, a tak bych všechny 
ráda pozvala ke stanovišti naší školy, 
kde bude opět kromě výrobků a dob-
rot také malá dílnička pro děti.  

Markéta Pražáková

 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Naposledy jsme o sobě dali vědět 
v listopadu minulého roku. To už ve 
školce probíhaly přípravy na Vánoce 
a školku provoněly první perníčky, 
které děti nejen upekly, ale také 
hezky nazdobily. Abychom si čekání 
na Ježíška ukrátili a čas dětem v 

prosinci utíkal rychleji, navštěvovaly 
děti další lekce sportovní školičky, 
kde se seznámily s nejrůznějšími 
sporty, například basketbalem, 
fotbalem a florbalem. Cvičení 
probíhalo v tělocvičně ZŠ. Na 
poslední lekci se přišli podívat rodiče 
přihlášených dětí. Tělocvičnu i halu 
můžeme díky vstřícnosti paní ředi-
telky Markové využívat každé úterý 
celoročně, a také to s předškoláky 
děláme. Letos je nás ve školce hod-
ně. Děti překypují energií a ve velké 
tělocvičně se mohou pořádně vyřádit. 

Zklidnění a vánoční atmosféru jsme 
ve školce navodili tematickou vánoční 
výzdobou, na které si daly všechny 
děti velmi záležet. V prosinci jsme 
také zhlédli dvě divadelní představení 
– jednu klasickou a u dětí oblíbenou 
pohádku o Popelce a nás-ledně 

výchovný program, který dětem 
poutavou formou přiblížil období ad-
ventu. Dále jsme rádi přijali pozvání 
žáků ZŠ na jejich vánoční besídku. 

Rozptýlení připravil jako každý rok 
Mikuláš, který přinesl do školky koše 
s mikulášskou nadílkou. 

Ducha Vánoc jsme dětem přiblížili 
při tvoření vánočních přáníček a 
drobných dárečků, které děti vlast-
noručně vyrobily nejen pro své nej-
bližší, ale i pro přátele školky. 
Libštátské občany pak děti potěšily 
zpěvem vánočních koled. 

Dříve, než Ježíšek rozdal dárky ve 
všech domácnostech, zastavil se i u 
nás ve školce a děti překvapil novými 
hračkami. 

Po svátku Tří králů vyjeli před-
školáci s několika mladšími kamarády 
na lyžařský kurz do Vysokého nad 

Jizerou. Počasí jim letos přálo a kaž-
dý z nich si po absolvování výcviku 
odnesl na památku nejen pěkný dip-
lom, ale i spoustu nových dovedností 
a nezapomenutelných zážitků. A  
poslední den se opět přijeli podívat 
rodiče na své šikovné ratolesti. 

Letos jsme si užili sněhu i u nás v 
Libštátě. Na zahradě školky se jezdilo 
na plastových lopatách, děti stavěly 
sněhuláky i jiné stavby, a dokonce do 
sněhu malovaly barvami obrázky. 

Pokračování na straně č. 8
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Svou tvořivost mohou děti nadále 
rozvíjet v kreativním kroužku, vede-
ném jedenkrát týdně paní Věrnou. 

V únoru navštívil děti další diva-
delní soubor s představením Strach 
má velké oči, bohužel nezvaným 
návštěvníkem byla chřipka, která nás 
hodně potrápila.  

Do lesa jsme, jako každý rok, do-

nesli zvířátkům jablka, mrkev, kaš-
tany, zrní a jiné dobroty. 

A nakonec přišel dlouho očeká-
vaný den, na který se každý rok 
všichni těšíme, karneval. Nejdříve se 
musela připravit výzdoba a dobroty a 
další den už se to ve školce hemžilo 
různými pohádkovými postavičkami, 
příšerkami, zvířátky. Děti si opravdu 

užívaly, tančily, soutěžily a mlsaly. 
Zdravíme všechny příznivce, brzy 

se zase ozveme. 
Veškeré aktuální informace a 

fotografie z akcí naleznete na webo-
vých stránkách https://ms-libstat.cz/ 

Na závěr bychom chtěli poděkovat 
zaměstnancům obce za údržbu silni-
ce k MŠ v zimních měsících.  

Alena Kloboučková
 

Šachový klub Libštát 

LIBŠTÁTSKÝ TURNAJ VYHRÁL DANIEL JÍNA

Bez jediné prohry prošel libštáts-
kým turnajem hráč ŠK Libštát Daniel 
Jína. Druhý skončil další libštátský 
hráč Petr Čermák. Kluci, tleskám. 
Třetí místo brala zkušená Bohuslava 
Bažantová. 
Turnaje, zaměřeného především na 
naše začátečníky, se mohlo vzhle-
dem k omezené kapacitě libštátského 
úřadu zúčastnit max. 26 dětí. Kapaci-
ta byla naplněna na 100%. 

Startovné zdarma, slušné občerst-

vení pro děti i rodiče také zdarma.  
Skvělá atmosféra, nadšené a od-

hodlané výrazy v dětských obličejích. 
Pravda, někteří rodiče prožívali hru 
svých dětí možná ještě intenzivněji. 
Ale kdo by své ratolesti nechtěl přát 
úspěch, že?  

Výborného 5. místa v pořadí do-
sáhl velký talent Martin Prášil. Hrál 
opravdu slušně a potvrdil tím velice 
kladný vztah k tréninku. Martine, 
blahopřeji.  

Snad největší senzací je 6. místo 
dalšího libštátského hráče Františka 
Kocourka, žáka ZŠ Pelechovská 
v Železném Brodě. Fando, před tímto 
výkonem opravdu smekám.  

Sedmý skončil Láďa Vondra, což 
je solidní výsledek Ládi. 

Na osmém místě pak Jakub 
Mazánek. Pro Kubu první turnaj a 
hned 4 body. Šachy hraje Kuba chvíli. 
Kubo, jen tak dál.                                   

Další překvapení opět ze ZŠ 

Pelechovská. Martin Holub devátý. 
Martine, „fakt hustý“.   

Dobrého výsledku dosáhl i Lukáš 
Fiala - 3,5 bodu je 50 procent. Luky, 
dobrý. Hned za Lukášem Míra Klo-
bouček a Dominik Archmann. Dále 
pak Leontýnka, Matěj Mazánek, 
Robert Jirsák nebo Alča Kočvarová. 

Všichni se snažili, makali naplno. 
Díky za jejich výkony. Věřím, že si 
děti turnaj užily a budou se těšit na 
další turnaje již v brzké době.  

Poděkovat je nutné i rodičům Lu-
káše Fialy, pomohli převézt děti z Že-
lezného Brodu a po turnaji zpět. 
Taktéž děkuji mamince Dominika 
Archmanna.  

O zajištění prostor, cen, ale i sva-
čin se skvěle postarali trenéři Milan 
Dolenský a vedoucí turnaje Jiří 
Pospíšil.  

Na spolurozhodování turnaje jsem 
se podílel já, Roman Soběslavský. 

 

11. ROČNÍK PRAVONÍNSKÉHO TURNAJE RODINNÝCH DVOJIC

Skvělého výsledku dosáhla libštát-
ská dvojice otec-syn Milana Dolen-

ského s Filipem na Pravonínském 
turnaji rodinných dvojic. 

Ze skvěle obsazeného turnaje si 
libštátském duo přivezlo bohaté ceny 
za 3. misto. Gratulujeme!!  

Ještě před posledním kolem měla 
dvojice Milan – Filip teoretickou nadě-
ji na celkové vítězství v turnaji. Oba 
uhráli 5 bodů ze 7, což je na předních 
šachovnicích skvělý výsledek. Druhá 
dvojice Roman Soběslavský se sy-
nem obsadila 19. místo. Prvně jme-
novaný uhrál 6 bodů ze 7, druhý, 
osmiletý Roman jr., získal body 2.

  

 

 V měsíci březnu slaví své 
životní jubileum 

 paní Anna Švecová,  

 paní Helena Janatová, 

 pan Jiří Těhník, 

 pan Josef Grafek 

 a pan Pavel Hlava. 

 Oslavencům blahopřejeme! 

Společenská rubrika 

Převzato z sachylibstat.cz 
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Poděkování 

                        SRAZ NÁMOŘNÍKŮ A NÁMOŘNICKÝ BÁL

Tělovýchovná jednota Jachting 
Libštát děkuje všem, kteří se podíleli 
na zdárném průběhu tak velké akce, 
jako je sraz námořníků a námořnický 
bál. 

V první řadě městysu Libštát za 
dlouhodobou spolupráci při ubytování 
účastníků srazu v zasedací místnosti 
OU, KD a v domě s pečovatelskou 
službou. Dále pak zaměstnancům 

údržby, vedení restaurace a jejího 
personálu za vstřícný přístup k poža-
davkům organizátora akce a bohatý 
jídelníček pro účastníky srazu. 
Nemohu opomenout poděkovat 
všem aktivním členům TJ, kteří této 
akci věnovali spoustu volného času. 

Do tomboly námořnického bálu 
věnovaly hodnotné ceny následující 
firmy:  

městys Libštát, potraviny pana 
Pavla Šimůnka, cukrárna Olala, 
Marius Pedersen Group, LTZ Libštát, 
Trevos Košťálov, Podkrkonošská 
uzenina Bělá, uzenina Studenec, 
Vedral Jan a Autodíly Bareš. 

Všem patří náš velký dík. 
Za Jachetní klub Libštát J.N. 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali při hašení požáru v sobotu 2. 3. 
u našeho rodinného domu. 

Moc děkujeme panu Šourkovi ml., který první požár uviděl, zavolal 
hasiče, pomáhal hasit a tím minimalizoval škody. 

Velký dík patří našemu hasičskému sboru za opravdu rychlý a úspěšný 
zásah ve spolupráci s dalšími hasičskými sbory z okolí.   

Moc děkujeme všem.  
Rodina Borkova 

VÝROČÍ 160 LET ŽELEZNICE 

Dobrý den. Připravujeme v Libš-
tátě větší akci  -  160. Výročí Jiho - 
Severoněmecké spojovací dráhy - 
Pardubice - Liberec. Výstava se bude 
konat v KD Libštát. Budou vystaveny 
obrázky o každém nádraží, zastávce, 
tunelech, železniční nehody, mosty, 
staniční knihy, pamětní knihy za-
městnanců, mapy, jízdní řády, knihy, 
uniformy, modernizace železnice 
v některých úsecích, a další předměty 
o železnici. 

Na náměstí bych rád uspořádal 
doplňkovou akci, jenom v zahajovací 
den - 4. 5. 2019, na které bude 
několik historických vozidel, moto-
cyklů, traktorů. Někteří návštěvníci v 
dobových uniformách a oblečení. 
Bude možnost se převléknout v 
šatně. Pokud vlastníte historickou 
uniformu, byl bych moc rád, kdybyste 
v ní navštívili zahájení této výstavy. 
Pokud byste věděli o dalších nadšen-
cích, kteří by mohli své vzácné 
skvosty předvést u nás v Libštátě. 
Prosím, informujte je nebo mi napište 
kontakty na ně. 

Zahájení této výstavy 4. 5. 2019 
od 15 do 19 hodin v KD v Libštátě. 
Pokračování výstavy od 5. 5. 2019 
do 12. 5. 2019 od 15 do 18 hodin. Po 
telefonické domluvě (pro školy) lze 
uskutečnit prohlídku dopoledne. 
(607 805 612) 

Srdečně vás zdraví Lubomír Fejfar 
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ZÁVODY KOČÁRKŮ

Dobrý den, srdečně Vás zvu na 
závody kočárků, které se konají 
v neděli 14. 4. 2019 od 15 hodin v 
Libštátě u pečovatelského domu. 
Jedná se o závody v rychlé chůzi na 
100 kroků v kategorii maminka, 
tatínek a rodina.  

 
Tato akce se koná na více než 50 

místech ČR, ale i na Slovensku a v 
Polsku. Chceme touto akcí ukázat 
maminkám, že i za přítomnosti svých 
dětí se mohou dát zpátky do formy po 
porodu.  

Ale není to jen sportovní den plný 
soutěží pro různé věkové kategorie, 
je to i charitativní akce, která pomá-
há. Výtěžek z letošního ročníku věnu-
jeme Danečkovi Maturovi ze Semil, 
který se narodil jako zdravé miminko, 
ale po mozkové encefalitidě má kom-
binované postižení s mentální retar-
dací a epileptickými záchvaty. V sou-
časné době shání finanční podporu 
pro koupi speciálního polohovatel-
ného kočáru. 

Těším se na Vaši účast! 
lektorka strollering Jana Fejfarová

Inzerce 
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