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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ SOUSEDÉ, ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE,
s příchodem krásného jarního počasí jsme se rozhodli historicky poprvé vydat barevné číslo Libštátského zpravodaje.
Určitě Vám neuniklo, že zpravodaj prochází celkovou grafickou přeměnou, ze které máme velkou radost. Rozhodli jsme
se také pro novou pravidelnou rubriku nazvanou historie a současnost, ve které se Vám budeme snažit ve spolupráci
s panem Petrem Jeriem a Jaroslavem Maturou zveřejňovat jednotlivé fotografie objektů a domů v Libštátě, a to
postupně od čp. 1, včetně některých zajímavých údajů. Věřím, že se Vám tato rubrika bude líbit. Máme v plánu se
v každém čísle věnovat vždy jedné stavbě (výjimečně v tomto čísle zveřejňujeme 3 stavby, tak aby čp. sedělo na
patřičný měsíc, tudíž v příštím pátém čísle budeme zveřejňovat foto objektu čp. 5) Smutné na tom je, že pokud bychom
takhle pokračovali i nadále, tak nám to bude trvat více jak 25 let.
Každý, kdo se kdy jakkoliv podílel na přípravách zpravodaje, ví, že je to specifická, mravenčí a náročná práce, kdy do
poslední chvíle nevíte, kdy Vám kdo pošle nějaký článek, jak bude dlouhý a zdali bude obsahovat i nějaké fotografie atd.
O to víc mě v dnešní době těší přístup a elán nové šéfredaktorky našeho zpravodaje paní Marušky Kafkové, která se
této nevděčné, ale na druhou stranu zajímavé a důležité práce, díky které se k Vám dostávají nové a čerstvé informace
z dění našeho městyse, hostí velice dobře a je takovým novým mladým hnacím motorem našeho týmu.

VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU 2019
Rozhodnutím prezidenta republiky č. 9/2019 Sb. byly dne 17. 1.
2019 vyhlášeny volby do EP
(zveřejněním ve Sbírce zákonů) a
stanoven termín jejich konání
v pátek 24. května 2019 a
v sobotu 25. května 2019.

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.

INFORMACE Z 2. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LIBŠTÁT
O průběhu druhého jednání Zastupitelstva městyse Libštát v roce
2019 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).
Nejdůležitějším bodem bylo schválení rozpočtu městyse Libštát na rok
2019, který v sobě skrývá i vyčlenění
finančních prostředků na tyto níže
uvedené významnější akce a stavby:
_vlastní podíl na realizaci kanalizace v roce 2019
_projekty soukromých kanalizačních přípojek (cca 250 čp)
_vlastní podíl na realizaci vodní
zdroje v Hliňáku
_vypracování projektů demolice
objektu čp. 31 a případné zahájení
realizace demolice
_oprava nábřežních zdí mostu na
Hořením konci
_chodníky a zřízení sjezdu na
Větrově
_nové autobusové zastávky
_I. etapa opravy koupaliště
(realizace pravděpodobně až po letní
sezóně)
_pořízení dopravního automobilu
pro Jednotku sboru dobrovolných
hasičů (750 tis dotace + cca 300 tis
spoluúčast)
_postupná výměna starého a nevyhovujícího veřejné osvětlení

_nákup pozemku v Hliňáku u DPS
_dovybavení víceúčelového hřiště
v Libštátě (sklad sportovního nářadí,
chodníky, oplocení s dotací od LK)
_projekty a studie chodníků a
komunikací, které by se realizovali po
stavbě kanalizace a je nutné být v
této chvíli hlavně připraveni (komunikace nad Kotlem vč. rozšíření
vozovky a chodníku, chodník od radnice směr Košťálov vč. parkovacích
míst, chodník od náměstí k DPS, 3x
přechod pro chodce na náměstí,
autobusový záliv)
_kamerový systém (náměstí,
sběrný dvůr a křižovatka pod
kostelem sv. Jiří)
_pořízení změny územního plánu
č. 2
_opravy bytů (školka, ředitelský
dům, čp. 32 a 315)
_úprava vodárny ke komfortnímu
odběru užitkové vody (zkulturnění
odběrného místa)
_opravy komunikací (cca 1 mil.)
_ nákup konvektomatu do MŠ
_studie, návrhy tzv. venkovní třídy
(využití jak pro mateřskou, tak
základní školu)
_pořízení klimatizace do obřadní
místnosti
_nové internetové stránky městyse
Libštát
Naplánováno je samozřejmě i
mnoho dalších menších akcí, o kterých se zmíníme někdy příště.
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KŘIŽOVATKA POD KOSTELEM
SV. JIŘÍ
V této fázi čekáme, zda a jak
bude rozhodnuto o případných námitkách a připomínkách k návrhu
stanovení dopravního značení a zařízení (veřejná vyhláška oznámení
návrhu stanovení místní úpravy
provozu na křižovatce silnic II/283 a
III/28311 byla vyvěšena na úřední
desce městyse Libštát 21. 2. 2019
a po zákonném vyvěšení a zveřejnění tohoto návrhu běžela lhůta 30
dnů k podání písemných připomínek a odůvodněných námitek.)
Pak už 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 nepřehledné, složité a nebezpečné křižovatky. Nadále Vás budeme průběžně informovat o termínech a dalším
průběhu tak, abyste byli v dostatečném předstihu informování, odkdy
tato důležitá změna nastane.

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Zveřejňuji Vám čerstvé informace.
Práce v terénu by měly být zahájeny
v měsíci září tohoto roku, kdy by mělo
dojít nejprve k zaměření polohopisu.
V měsíci září by se mělo rovněž
uskutečnit úvodní jednání, na němž
budou účastníci seznámeni s procesem komplexních pozemkových
úprav.
Termín úvodního jednání byl
předběžně stanoven na 20. září
2019. Následovat bude zjišťování
hranic obvodu upravovaného území,
vyšetření hranic neřešených pozemků, dále budou zjišťovány hranice
liniových staveb (železnice, silnice,
vodních toků) a hranice lesních
pozemků. Zjišťování hranic v terénu
by mělo být dokončeno do poloviny
prosince 2019.
Vzhledem k tomu, že současná
hranice katastrálního území Libštát je
nyní na některých místech vedena
středem vodních toků a ze strany
katastrálního pracoviště byl vznesen
požadavek na odstranění takovýchto
hranic, došlo z naší strany k vyhlášení pozemkových úprav i v navazujících částech sousedních katastrálních území Bělá u Staré Paky, Nová
Ves nad Popelkou, Košťálov a Kundratice. Rovněž byly vyhlášeny
pozemkové úpravy i v části katastrálního území Lomnice nad Popelkou

z důvodu napojení stávajících cest.
Na úvodním jednání bude
účastníky volen i sbor zástupců,
jehož členové se podílí na tvorbě
plánu společných zařízení (cestní síť,
protierozní opatření, ekologická a
vodohospodářská opatření). Z tohoto
důvodu je třeba vytipovat vhodné
kandidáty. Sbor by měl celkem devět
členů + dva náhradníci. Z devíti členů
jsou dva nevolení, a to zástupce
pobočky a obce. Vhodný kandidát by
měl znát dané území a problémy,
které se v něm vyskytují, dále by měl
být ochoten dané problematice se
věnovat. Sbor se schází většinou 1 x
ročně, avšak v době tvorby plánu
společných zařízení je to většinou 3x
během šesti měsíců.
Je vytipován seznam kandidátů,
kteří budou v nejbližší době osloveni
starostou městyse Libštát.

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. 2
Zpráva o uplatňování územního
plánu byla vyvěšena na úřední desce
od 21 1. 2019 do 25. 2. 2019. Na
základě tohoto projednání bude zpráva upravena a následně předložena
zastupitelstvu ke schválení. Zastupitelstvo poté rovněž rozhodne, zda na
základě zprávy zahájí pořizování
změny územního plánu.

STUDIE KOUPALIŠTĚ

Na konci roku 2018 jsme zadali vypracování studie proveditelnosti
venkovního koupaliště v Libštátě. Studie se zabývá zejména úpravou dna a
stěn bazénu, osazení brodítek, vyústění technologie úpravy bazénové vody do
vodní plochy a provedené nových zpevněných ploch okolo bazénu včetně
přelivových žlábků. Studie byla řešena ve dvou variantách, s ohledem na
zachování stávajícího tvaru bazénu. Studie bude předložena zastupitelům
k projednání a zvážení dalšího postupu, a to i včetně finanční analýzy.
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PROJEKTY A STUDIE CHODNÍKŮ A KOMUNIKACÍ, PŘECHODŮ PRO CHODCE A AUTOBUSOVÉHO ZÁLIVU NA NÁMĚSTÍ
Intenzivně řešíme projekty nebo
studie chodníků (od radnice směr
Košťálov, a to včetně možnosti
parkování osobních automobilů, a to i
u objektu domu 226, 256 a 257, dále
chodník od náměstí k DPS (současně
se bude řešit přístup ke škole včetně
úpravy nevzhledného a zbytečně
širokého živého plotu, který se
nachází mezi komunikací k DPS a
cestě ke škole, dále bychom rádi
řešili chodník z Ptačáku k radnici a ke
školce)
Co se týká náměstí, tak bychom ho
chtěli řešit komplexně. S ohledem na
plánovanou demolici čp. 31 se nám
otevírají nové možnosti a prostory,
které nám umožní řešit případné
možné mírné odklonění komunikace
II/283 a to zejména s ohledem na
nutné chodníky a bezpečné přechody
pro chodce. Z prvního jednání
s projektantem, kde jsme diskutovali
nad možnými variantami a skicami

možného celkového komplexního
řešení našeho náměstí, jsem unesen.
Vše je však ve fázi příprav, zjišťování
a nutného 3D geometrického
výškového zaměření.
Věřte mi, že to je opravdu veliký
oříšek, splnit normy na bezpečné
přechody pro chodce včetně
rozhledových poměrů, splnit normy
na parkování vozidel s ohledem na
podélný a příčný sklon, splnit normy
na autobusový záliv, splnit normy na
sklony chodníku (zpevněných ploch)
pro vozíčkáře, splnit normy na
poloměry zajíždění vozidel, vyřešit
jednotlivé přístupy a příjezdy
k nemovitostem, a to vše s ohledem
na velmi výškově členitý terén
našeho náměstí, které je plné
komunikací, přístupových cest a
pěšinek. Součástí náměstí musí být i
nějaká zeleň a samozřejmě i nějaké
klidové úžasné místo, kde si všichni
rádi sedneme, odpočineme a

společně
si
popovídáme
a
pohovoříme (kde jinde než na
náměstí), jaké to tu máme krásné a
jak se nám tu dobře žije.
Věřím, že se nám to společně
s Vám podaří vymyslet a třeba i po
jednotlivých
etapách
částečně
realizovat. Prvořadá pro nás je
bezpečnost chodců, a proto bychom
rádi začali těmi přechody. Ono je to
bohužel tak, že všechno souvisí se
vším, a proto je to nutné řešit
komplexně.
Ohledně komunikací také řešíme
projekčně rekonstrukci komunikace
nad Kotlem (vč. rozšíření vozovky a
umístění chodníku), rádi bychom také
opravili komunikace na Končinách a
na Bryndově. Zadáme vypracování
pasportu komunikace od kostela sv
Jiří do Svojku, na kterou bychom poté
rádi zažádali o dotaci na nějakou
větší a nutnou rekonstrukci.

SBĚRNÝ DVŮR V LIBŠTÁTĚ V ROCE 2019 A PŘEMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ POD KD
Sběrný dvůr v Libštátě je v letošním roce otevřen každý lichý pátek od
14 hodin do 17 hodin a každou sudou
sobotu od 9.00 hodin do 12.00 hodin.
Pravidelný provoz bude v tomto roce
ukončen v sobotu 30. listopadu 2019.
Čerstvou novinkou je možnost do
sběrného dvora přinášet přepálené
oleje v PET lahvích. (Viz samostatný
článek.)
Sběrný dvůr máme otevřený pro
naše občany a chalupáře každý týden, u každé nemovitosti máme
skoro všichni odpadní nádobu na
plast a papír. Na několika stanovištích sbíráme sklo čiré a barevné.
Dá se říci, že k třídění přistupujeme zodpovědně, ale bohužel ne
všichni. V minulém čísle zpravodaje
jsem informoval, kam zadarmo
s použitými pneumatikami. A za pár
dní jsme měli pneumatiky u
velkoobjemového kontejneru pod

kulturním domem. Tento kontejner byl
původně určen pro odpad z domácnosti, ale už dávno tomu tak není.
V kontejneru se objevují televize,
rádia, železo a mnoho dalšího
odpadu, co tam nepatří. Dá se říci, že
se tam dá anonymně hodit cokoli,
neroztříděné, jen pěkně uklizené,

stačí si jen přibrzdit autem, vylézt a
vyhodit. A to si myslím je velice
nezodpovědné a špatné. Na skládce
je obsah kontejneru namátkově
kontrolován a v případě, že se v něm

nachází to, co tam nepatří, tak se to
řeší, a to i sankcemi.
A tak, jelikož máme opodál od
tohoto kontejneru ve vzdálenosti cca
30 metrů sběrný dvůr, který je
otevřen každý týden, a jelikož má
každý občan odpadní nádoby nebo
pytle na komunál, tak jsme se
rozhodli tento kontejner přemístit
blíže ke sběrnému dvoru, kde pro něj
připravíme adekvátní místo. Sami
uznáte, že kontejner nebezpečně
zasahoval do místní komunikace,
zužoval jí, ale hlavně hyzdil (spolu
s ostatními kontejnery na plast a
papír, které budou také přemístěny)
náměstí a také nechutně zapáchal.
Dále budeme chtít nové umístění,
včetně brány, do sběrného dvora
monitorovat, tak abychom měli
přehled o tom, kdo nám tam neustále
vozí něco, co do kontejneru nebo
sběrného dvora nepatří.

LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ PŘED 25 LETY | ROČNÍK 11 - Č. 4 DUBEN 1994 |
Je přílohou na webových stránkách městyse Libštát a na Facebooku.
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LIBŠTÁT V NOVINÁCH
V denících libereckého kraje vyšel dne 28.3.2019 článek o třídění odpadu v našem městysi.
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SANACE SVAHU U KOMUNIKACE
NA BĚLOU
Práce na sanaci svahu stále
pokračují. Aktuální foto ze dne
5.4.2019 přikládám níže..

Kiosek bude otevřen v úterý 30. 4.
2019 na akci pálení čarodějnic. Další
otevření se plánuje v letních měsících
pro návštěvníky koupaliště.

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Slavnostní vítání občánků proběhne v sobotu 11. května 2019 od 10
a od 10,45 hodin v obřadní síni
radnice. Přihlášeným rodičům bude
včas doručena pozvánka s podrobnějšími informacemi. Fotografka paní
M. Horká je na tento sváteční akt
zajištěna.

DĚTSKÝ DEN, ANEB TATÍNKOVÉ A
CHLAPI DĚTEM Č. 5 | SOBOTA 8.
ČERVNA 2019 | OD 14 HODIN
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. 2018.
Byl bych rád, kdyby nám bylo v této
věci vyhověno, protože se nám
takové opatření v minulosti osvědčilo.

SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO
OLEJE NOVĚ V LIBŠTÁTĚ

KIOSEK NA KOUPALIŠTI

Nebo třeba úplně jinak pojaté
odpoledne pro naše děti se bude za
příznivého počasí konat v sobotu 8.
června 2019 od 14 hodin. Bližší
informace budou upřesněny na
plakátech, internetových stránkách či
v mobilním rozhlase, neboť přípravy
stále probíhají. Tímto vyzýváme Vás,
kteří by rádi spolupracovali na
organizaci a přípravách tohoto
dětského dne, aby nás kontaktovali
(starosta 724 180 470). Děkujeme.

Použitý kuchyňský olej v odpadním
potrubí tuhne, ucpává ho a snižuje
jeho životnost. Energeticky a finančně
je velice náročné vyčistit kontaminovanou vodu.
V našem městysi je nyní nově
možnost sběru PET lahví s přepáleným olejem do odpadní nádoby ve
sběrném dvoře.
Jak na to? Použitý olej doma
slévat do PET lahve a pevně uzavřenou PET lahev odnést do sběrného
dvora. Olej je následně ekologicky
zlikvidován firmou Černohlávek oil.
Do sběrné nádoby patří pouze
rostlinný tuk a olej v uzavřených a
neporušených PET lahvích.
Do sběrné nádoby nepatří směsný
odpad, živočišné tuky (sádlo, lůj),
motorový olej, plast (krom lahví
s olejem), sklo, papír, nápojové
kartony, baterie, elektromateriál,
textil, obuv, biologický odpad a zdravotnický materiál.

PALIVOVÉ DŘEVO, UPRAVENÝ CENÍK
Rada městyse Libštát na svém 2. jednání dne 11. 3. 2019 stanovila nové
ceny za prodej palivového dřeva takto:
_palivové dřevo – polena pm 600,- Kč (dříve 750,-)
_palivové dřevo – polena nestandartní pm 500,- Kč (dříve 600,-)
_palivové dřevo – kulatina m3 600,- Kč (dříve 750,-)
_palivové dřevo – kulatina nestandartní m3 500,- Kč (dříve 600,-)
Intenzivně zvažujeme možnost nabízet a prodávat již námi naštípané dřevo
(pomocí štípacího poloautomatu).

V úctě k Vám Pavel Janata | starosta

Policie informuje
CHRAŇTE MAJETEK SOBĚ I SVÝM SOUSEDŮM!
Policisté v Libereckém kraji se
zapojili do nového preventivního celorepublikového projektu na ochranu
majetku.
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje se v loňském roce
zapojilo do nového celorepublikového

preventivního projektu „Zabezpečte
se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“, na kterém Policie ČR spolupracuje s Ministerstvem vnitra ČR.
Tento projekt byl iniciován
potřebou informovat veřejnost v nových trendech vloupání do obydlí,

které se objevily v okolních sousedních státech a nově již překročily i
hranice České republiky.
Projekt je koncipován jako
souhrnné opatření o nových účinných
způsobech ochrany majetku, o technickém a elektronickém zabezpečení
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Policie informuje (Pokračování ze strany č. 6)
a jeho vhodné kombinaci. Jeho cílem
je snížit růst trestné činnosti v
případech odcizení např. legálně
držených,
zejména
loveckých,
střelných zbraní, krádeže zahradního
vybavení, součástí a doplňků bytů a
domů, cenností apod.

Hlavními nástroji projektu jsou
mobilní aplikace pro občany
„Zabezpečte se“ se základními informacemi a návody pro zabezpečení
majetku, dále rozhlasové spoty
určené do médií, ale i do rozhlasů
obcí a měst a také videospoty.

se“ dostupné v App Store či na
Google Play. Informace, jak ji nainstalovat a používat jsou dostupné
na stránkách www.cmzs.cz.
Více informací a videospoty k novému projektu jsou k dispozici na webových stránkách:

Technologický vývoj v oblasti
zabezpečení domácností jde kupředu, taktéž pachatelé využívají nové
techniky při vloupání do obydlí.
Projekt proto reaguje na tento vývoj,
a to osvětou k této problematice
směrem k široké veřejnosti, ale také
dovnitř Policie ČR vzděláváním
policistů specializujících se na majetkovou trestnou činnost v nejnovějších
technologiích zabezpečení majetku.
Projekt byl oficiálně spuštěn a
představen veřejnosti na tiskové
konferenci konané na policejním
prezidiu dne 29.11. 2018.

Projekt ukazuje, vysvětluje a
doporučuje občanům správná a
relevantní řešení zabezpečení jejich
majetku pomocí nezbytného základu
zabezpečení každého bytu, domu či
jiného objektu prostřednictvím mechanických zábranných systémů.
Zdůrazňuje důležitost certifikace
výrobků a služeb.
Informace jsou občanům k dispozici v mobilní aplikaci „Zabezpečte

https://www.policie.cz/clanek/novypreventivni-projekt-na-ochranumajetku
Neměli bychom těmto „nezvaným
hostům" dávat příliš mnoho šancí.
Zároveň buďme všímaví nejen ke
svému majetku, ale i ke svému okolí.
por. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP
Libereckého kraje

Škola a školka v Libštátě
NAŠE ŠKOLA V BŘEZNU
Měsíc březen, ač byl o jarní prázdniny kratší, přinesl hodně zajímavých akcí. Hned na začátku měsíce
jsme se vypravili do lomnického
divadla, kde naši žáci zhlédli muzikál
Noc na Karlštejně v podání místního
ochotnického souboru.
Ve středu 13. března se žáci 5. - 9.
ročníku zúčastnili preventivního programu s Radoslavem "GIPSY"
Bangou, který promluvil o svém
osobním příběhu a podělil se o své
zkušenosti. Jeho vyprávění bylo
doplněno řadou autorských písní,

které svým obsahem umocnily atmosféru a doplnily konkrétní příběhy
k jednotlivým tématům. Pan Banga se
žáky snažil motivovat k aktivnímu a
smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu,
intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.
Hned následující den se někteří
odvážlivci ze 7. a 8. třídy zúčastnili
prvního pokusu o SKYPE konferenci
v angličtině mezi žáky naší školy a
žáky partnerské školy v Ortrandu.
Přes počáteční technické komplikace
se krátká vzájemná konverzace nakonec uskutečnila. Byla to skvělá zkušenost a záznam přenášela i německá televize ARD.
Ve středu 20. března se vypravila
6. třída na výstavu Jana Švankmajera. Ve výstavní síni Suchardova
domu si žáci prohlédli výstavu na-

šeho významného výtvarníka, animátora, režiséra a spisovatele za doprovodu Mgr. Chocholáče, který je provedl nejen výstavou samotnou, ale i
expozicí drahých kamenů a spiritismu
v sousední Klenotnici.
V pátek 22. března si žáci druhé až
deváté třídy potrápili hlavičky v mezinárodní matematické soutěži Klokan.
Soutěž se týká nejen matematiky, ale
převážně logického uvažování. Velké
díky patří všem, kteří se zúčastnili a s
plným nasazením se snažili vyřešit
záludné otázky.
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Škola a školka v Libštátě (Pokračování ze strany č. 7)
A vzhledem k tomu, že jaro už je
za dveřmi, naše škola ožila přípravami na tradiční libštátský jarní trh. Žáci
se aktivně zapojili, připravili domácí

těstoviny, nudle, slané preclíky. Jako
posly jara zasadili do ozdobných truhlíků macešky, narcisky a tulipány.
Březen byl pestrý a přinesl učite-

lům i žákům naší školy spoustu společných prožitků a už se těšíme, co
přinese měsíc následující.
Dita Švihelová

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LIBŠTÁT

ZÁPIS DO MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIBŠTÁT

se koná 2. května 2019 od 10.00 do 15.00 v MŠ.
S sebou přineste:
- Rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče
Zápis do MŠ se týká všech dětí, které by nastoupily
kdykoliv v průběhu školního roku 2019/2020.
Upozorňuji na kritéria pro přijetí dětí do MŠ (více na
ms-libstat.cz).

se koná 18. dubna 2019 od 9.00 do 15.00 v prvním
patře budovy školy.
S sebou přineste:
- Rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče
- Žádost o přijetí, zápisní lístek, dotazník školní
zralosti (tiskopisy obdržíte v MŠ)
Srdečně zve ředitelství školy.

Šachový klub Libštát
LIBŠTÁTSKÉ ÁČKO UDĚLALO VELKÝ KROK K ZÁCHRANĚ KP DRUŽSTEV
9. kolo krajského přeboru družstev
mělo hodně napovědět o setrvání
libštátského týmu v této soutěži. V
případě prohry v 9. kole (z 11) by byl
pro tým sestup jistý. Kapitán družstva
Jirka Pospíšil sestavil družstvo v plné
síle. Zázračně uzdravil i nemocné.
V neděli se proti libštátském družstvu postavil A - tým jablonecké Bižuterie, jeden z nejlepších v kraji.
Silný tým, silná sestava Jablonce
vzbuzovala obavy. Jablonec totiž
dorazil do Libštátu v nejsilnější
sestavě.
Zápas začal v 10 hodin, v neděli
3.3, jako vždy v prostorách Úřadu
městyse Libštát.
Poměrně brzy jsme prohrávali 0:1,
když Jirka Kolařík se nechal přetlačit
od jabloneckého Lukáše Siváka.
Rychle ale vyrovnal Filip Dolenský,
který hraje ve fantastické formě a je
jedním z favoritů MČR v Koutech nad
Desnou, které začíná už v sobotu 9.3.
Filip, syn úspěšného trenéra Milana,
soupeře stejného křestního jména
rozdrtil. Soupeř byl pár tahů před
matem.
Skóre 1 : 1.
Krátce poté přijal remízu Milan
Jakubů.
1,5 : 1,5.
Po třech hodinách hry bylo
vyrovnáno.

Další remízu jsem si připsal já,
Roman
Soběslavský.
Po
strašidelném začátku jsem se dostal
do lepší pozice, ale hrozba věcného
šachu, a tudíž remízy, byla
neodvratitelná.
2:2
Vzápětí přišla paráda od Jirky
Pospíšila. Při hře tzv. na jednu bránu
soupeře doslova zničil.
3:2
Chvíli poté měl neuvěřitelné štěstí
Luboš Novotný, který ale proti velice
silnému soupeři nehrál vůbec
špatně.
Máme další bod 4 : 2. V této chvíli
bylo vítězství na dosah. Při hře na 8

šachovnicích jsme už prohrát
nemohli.
Navíc když Milan Dolenský, hlavni
trenér veleúspěšné mládeže, měl na
šachovnici jistou remízu. Milan měl
pěšáka navíc, nestejnopolé střelce a
postavení na remízu. Milan je však
bojovník a pravděpodobně nejsilnějšího hráče Bižutérky chtěl porazit.
Nepovedlo se, plichta na vítězství
družstva stačila.
4,5 : 2,5
Za rozhodnutého stavu po více než
5 hodinách prohrál po urputném boji
Leoš Maryško. Přes prohru je před
Leošem proti velice zkušenému
soupeři nutné smeknout.
4,5 : 3,5.
Vyhráli jsme 4,5 : 3,5 a posunuli se
ze sestupových pozic směrem ke
klidnějšímu středu tabulky.
Vyhráno však není, sestupují 2
družstva. K záchraně musíme vyhrát
jedno ze dvou utkání.
Je nutné vyzdvihnout výsledky
našich trenérů Milana a Jirky. Oba
mají skóre 6,5 bodu z 8 zápasů.
Skvělá bilance. No a samozřejmě
nemůžu zapomenout výsledky 11
letého Filipa Dolenského 5 z 6!
Filipovi velká gratulace. Obrovský
talent... no proto je také ve své
kategorii mistr republiky...
Držte nám palce!!!
Roman Soběslavský
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Historie a současnost
DŮM ČP 1
V minulém čísle byly v této rubrice
zveřejněny fotografie domu čp. 1.
Jedná se o římskokatolickou faru.
Původní budova postavena 1604 jako
grunt č. 52. Farou je od roku 1722.
Opravená v roce 1853.

DŮM ČP 3
Číslo popisné 3 měl do roku 1823 dům, který má nyní čp. 131. V té době
původní majitel Ignác Matěják na svém gruntu (na Vyšehradě, V poli)
postavil nový domek, na který dostal číslo popisné ze starého čp. 3.
V září roku 1913 byla povolena přestavba hospodářského stavení na
Vyšehradě, které bylo dřevěné. Kolem roku 1928 byl přestaven i chlév.
Přibližně od roku 2006 je dům neobydlený.

DŮM ČP 2
Stavba domu čp. 2, tedy stavba
původní školy, začala na jaře 1781 a
byla dokončena již 23. srpna toho
roku. Byla postavena nákladem
patrona zdejšího kostela, hraběte
Ferdinanda Norberta z Trauttmannsdorfu. Naše obec a Svojek přispěli
pouze povozy a ruční prací.

Pod kabřincem byl nápis: Tento
dům školní postaven byl L. P. 1781
k vyučování katolické mládeže.
Roku 1807 byla budova pokryta
šindelem, a v roce 1859 opravena
nákladem 639 zlatých. Vyučovalo se
zde až do postavení nové školy, tedy
do roku 1877. V roce 1922 zde

hořelo. Kolem roku 1939 měl v domě
pekařství pan Josef Petráň, který se
později odstěhoval do Svojku. Do
roku 1985 byl dům čp. 2 obydlený
trvale, od té doby se zde střídají
chalupáři.

DŮM ČP 4
Majitelem domu čp. 4 byl v roce 1610 Jan Zub. Dále se majitelé střídají. Lomenici (dřevěný zdobený štít) na domě
vytvořil tesař pan Palounek. Před lomenicí stál kamenný pyrám (kamenný rozcestník jehlanovitého tvaru), který je
viditelný na historické fotografii. V současné době je znatelná mezera v místě, kde pyrám stával.
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Myslivecký spolek Kavkázsko Libštát
ČINNOST NAŠICH MYSLIVCŮ
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás touto cestou seznámil s činností našeho Mysliveckého
spolku Kavkázsko Libštát, z.s. v uplynulém roce 2018.
Myslivecký rok není stejný jako rok
kalendářní. Pro myslivecké plánování a hospodaření trvá vždy od 1.
dubna do 31. března roku následujícího.
Minulý rok byl pro nás velice
příznivý, a to nejen z hlediska počtu
ulovených divočáků, kterých bylo 63
kusů, ale také v počtu pořádaných
akcí.
V měsíci květnu jsme spolu s
Okresním mysliveckým spolkem
Semily uspořádali jarní zkoušky vloh
ohařů a malých plemen. Na těchto

zkouškách se prokazují vrozené
vlohy psů a jsou základem pro
absolvování dalších zkoušek praktického lovu s cílem získání lovecké
upotřebitelnosti našich čtyřnohých
pomocníků.
Zúčastnili jsme se také dětského
dne, na kterém naši členové již
tradičně pro děti připravili střelbu ze
vzduchovky.
Na přelomu prázdnin jsme pro
milovníky myslivecké kuchyně uspořádali tradiční zvěřinové hody. Těší

nás stálý zájem návštěvníků a pevně
věřím, že si i letos přijdete pochutnat
na výborné zvěřině. Výtěžek z těchto
akcí slouží ke zlepšování podmínek
v přírodě a k podpoře české myslivosti.
Skutečnost, že z naší přírody
pomalu mizí bažanti a zajíci, se
projevila i na podzimních honech, kde
jsme mnoho štěstí neměli. Zato nám
ale bylo přáno v lednu, kdy se na
dvou naháňkách podařilo ulovit
celkem 19 kusů divočáků. Vždy to
byla organizačně dobře zvládnutá
akce za účasti okolo 65 myslivců a
honců z řad členů spolku a hostů.
Děkujeme místním honcům za dobrou spolupráci a zároveň zveme
případné nové zájemce na příští
hony.
Stávající zdroj vody v našem
mysliveckém zařízení nebyl, a tak
z důvodu trvajícího sucha a dostatečného zásobení vodou na letních
akcích jsme se rozhodli vybudovat
novou vodovodní přípojku. To se
v loňském roce podařilo s pomocí
našich členů a pana Jiřího Jerie.
Panu Jeriemu ještě jednou děkujeme
za pomoc.
Povedlo se nám také zorganizovat
brigádu na úklid pasek po těžbě
dřeva v obecních lesích. Děkujeme
vedení obce za tuto možnost
přivýdělku.
Náš dlouholetý člen Miroslav
Pechánek již řadu let velmi dobře
vede střelecký kroužek. Pod jeho
vedením se v březnu letošního roku

opět podařilo s pomocí spolku,
rodičů, sponzorů, MZŠ Libštát, úřadu
městyse a pod záštitou Českomoravské myslivecké jednoty uspořádat pro
děti a mládež celorepublikový přebor
ve střelbě ze vzduchovky na lovecké
cíle. Velký dík patří všem pomocníkům a sponzorům. Obětavá práce
vedoucího kroužku nese své ovoce.
Mladí střelci se pod jeho vedením
pravidelně umísťují na předních
místech v soutěžích po celé České
republice.
Velice nás také těší, že se do
spolku přihlásili tři noví adepti, kteří
mají zájem stát se myslivci. Jsme za
to velmi rádi, protože v dnešní
uspěchané době je zájem mladých
lidí o myslivost a přírodu velice malý.

Na závěr bych chtěl jménem
našeho spolku poděkovat za dobrou
spolupráci společnosti DS Agro.
Velké poděkování patří za poctivé a
tradiční sedlačení i místním drobným
zemědělcům, protože díky nim tu
máme zatím stále ještě možnost vidět
nějakou tu drobnou zvěř, meze a
luční kvítí. A děkuji také všem
ostatním vlastníkům honebních pozemků a příznivcům naší myslivosti.
Myslivosti zdar!
Radek Hadinec

Knihovna městyse Libštát
NOVÉ TITULY V KNIHOVNĚ
V naší knihovně přibylo přibližně
70 nových knih z putovního fondu
Městské knihovny Semily. Níže
uvádím část nových titulů:
Muslimské peklo: Skutečný příběh
české ženy a její dcerky (Iva
Karlíková), Bůh v troskách (Kate
Atkinson), Cesta za nevěstou (Jan
Musil), Čtenáři z Broken Wheel

doporučují (Katarina Bivald), Dívka ve
vlaku (Paula Hawkins), Ostrovy, lidé
a strašidla (Eric Herne), Mazlení
s vepři aneb Tu a tam po Evropě
(Milan Fridrich), Muž, který maloval
mandlovníky
(Johannes
Mario
Simmel), Trest a smrt (Mats Olsson),
Zlatá liška (Wilbur Smith), Krev na
lopuchu
(Vlastimil
Vondruška),

Sladká vůně bolehlavu (Tiffany
Baker), Zastírací manévry (David
Baldacci), Kůň mých snů (Christiane
Gohl), Pinocchiova dobrodružství
(Carlo L. Collodi), Vodníci v Čechách
(Simona Petrová), Nekorunované
milenky (Hermann Schreiber).
K zapůjčení každý pátek od 17.30
do 19.30.
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Dělo se v Libštátě
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
V sobotu 2.3.2019 se opět přibližně po roce shromáždily masky na libštátském náměstí, aby svým průvodem městysem upozornily na končící
období hojnosti a blížící se dobu ma-

sa postní. A protože je tento pochod
oslavou veselou, nechyběla ani muzika. Po zahájení a písemném vyjádření souhlasu pana starosty s masopustním průvodem se tento vydal za

zpěvu lidových a zlidovělých písní
avizovanou trasou: Malá Strana, dále
od železničního přejezdu přes kamenný most, částí Vyšehradu k DPS,
ke stavení páně Chuchlíkově, Větrov,
Ptačák, nakonec k domu dam Matějkových, které pro nás každoročně
připravují závěrečné pohoštění a posezení u ohně s opékáním buřtů.
Masopustní průvod má svou historickou tradici. Nejedná se o pochod
"žebráků", ale o průvod masek, které
mají svůj význam. Nezbytnou maskou
je medvěd, který tancem s hospodářkou zajistí stavení po celý rok
hojnost úrody, plodnost, zdraví a tím i
štěstí. Masopustní rej je také příležitostí k setkání lidí po dlouhém zimním
období. Jsme moc rádi, že se nám

v Libštátě podařilo tuto tradici oživit.
Každým dalším rokem se setkáváme
s více sousedy, kteří nás vítají, těší
se na nás a my na ně. Chvíle společné radosti a veselí jsou naplněním

tohoto putování. Všem Vám za ně
moc děkujeme!
Vaši Šílenci Libštát

ŠESTÉHO ROČNÍKU LIBŠTÁTSKÉ VZDUCHOVKY SE ZÚČASTNILO 52 SOUTĚŽÍCÍCH
V Libštátě se 9. března 2019
uskutečnil již 6. ročník soutěže
Libštátská vzduchovka. Celostátní
přebor pořádala Českomoravská
myslivecká jednota, z.s.; Okresní
myslivecký spolek Semily,z.s.; a Myslivecký spolek Kavkázsko Libštát, z.s.

Zahájení se zúčastnila ředitelka
Masarykovy základní školy Libštát
Mgr. Jana Marková, starosta městyse
Libštát Pavel Janata, člen rady OMS
Semily Jaroslav Havlík, předseda MS
Kavkázsko Radek Hadinec, člen
OMS Jičín Ing. Tomáš Nýdrle (člen

hrou na lesovku (lesní roh) v podání
Ing. Alžběty Hejdukové ze Semil.
Celostátního přeboru se zúčastnilo
celkem 52 soutěžících. Sportovní
klání probíhalo v kategoriích žáci a
žákyně do 10 let, dorostenci a
dorostenky od 11 do 15 let a junioři a

Přebor se opět uskutečnil v areálu
Masarykovy základní školy v Libštátě.
V přízemí školy měli soutěžící k dispozici šatny, bufet a jídelnu. V jídelně
bylo pro soutěžící připraveno téměř
250 porcí jídla v mysliveckém stylu
(zvěřinová gulášová polévka a kančí
svíčková s knedlíkem). Pro mladší a
pro ty, kteří neholdují zvěřině, byly
připraveny párky v rohlíku.
V prvním patře probíhala registrace soutěžících. V tělocvičně bylo
pro soutěžící a jejich doprovod
připraveno zázemí, kde čekali a
odpočívali mezi jednotlivými koly
soutěže.

družstva mistrů Evropy ve skeetu
(Skeet – přesná střelba na letící terč))
a další.
Samotná soutěž se uskutečnila
v prostorách sportovní haly. V hale
probíhala soutěž na 17 palebných
postaveních pod dohledem rozhodčích: Ing. Josefa Krause a
Gabriely Krausové. V nářaďovně
sportovní haly byly vyhodnocovány
terče sborem rozhodčích ve složení:
Ing. Miroslav Vlášek, Michal Ardelán,
František Mašek, Ilja Lokvenc, Pavel
Fejkl a Jiří Sobotka. Zahájení a
ukončení závodu bylo doprovázeno

juniorky od 16 do 20 let, a to v
rozsahu 2x 5 ran na terč liška, srnec,
kamzík a kňour. Výkony soutěžících v
jednotlivých kategoriích byly natolik
vyrovnané, že musela proběhnout
dvě kola rozstřelů.
Poté Ing. Josef Kraus vyhlašoval
výsledky. Letošního klání se zúčastnilo celkem 52 soutěžících, z toho 15
domácích. Další soutěžící původem
ze zdejšího střeleckého kroužku už
soutěží pod hlavičkami nejrůznějších
středních a vysokých škol. Poháry a
diplomy vítězům předali starosta
městyse Libštát Pavel Janata,
zakladatel Libštátské vzduchovky a
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Dělo se v Libštátě (Pokračování ze strany č.11)
člen MS Kavkázsko Libštát Miroslav
Pechánek a člen MS Kavkázsko
Milan Buchar. Celkem bylo rozdáno
20 pohárů - 17 v jednotlivých kategoriích, 3 pro absolutní vítěze a 30
diplomů.
Následně soutěžící obdrželi velké
množství cen od sponzorů a pořadatelů, kterým touto cestou děkujeme:
ČMMJ - Českomoravská myslivecká
jednota, z.s.; CZUB - Česká zbrojovka a.s - Uherský Brod; Meopta-optika,
s.r.o.- Přerov; Sellier & Bellot – Vla-

šim; DS Holding a.s. Libštát; Quittner
& Schimek s.r.o Nová Paka; městys

Libštát; MZŠ Libštát; OÚ Bělá;
Kovap - Náchod s.r.o.; Myslivecký
spolek Kavkázsko Libštát, z.s.;

DIANA - Ing. Josef Kraus Lomnice
nad
Popelkou;
Podkrkonošská
uzenina s.r.o. Bělá; INO - Interpap
Office s.r.o. Děčín; Strombuch s.r.o.
Jilemnice; TOPA Toys s.r.o. Stará
Paka; Papírnictví Ondřej Nýdrle;
Alena Mihulková – Libštát; HaliShop
Semily; Sabe, spol.s.r.o.; Beneš a
LÁT a.s. – Slaná; Cukrárna Olala
Libštát a další sponzoři.
Věra a Milan Bucharovi

JARNÍ TRH
sluníčko hřálo ostošest. Obavy z
umrznutí v Krkonoších šly stranou.
Čekal na mě velký slunečník, lavice i
stůl, a za to moc děkuji. Díky tomu
mohly děti nerušeně kreslit jarní
motivy suchým pastelem na veliké i
malé papíry. Na stanovišti jsme
Ač jsem z Prahy, přesto jsem dostala
nabídku prezentovat svůj výtvarný
ateliér z Horních Štěpanic na
libštátském jarním sousedském trhu.
Za pozvání jsem byla moc ráda a je
pravdou, že jsem se těšila, a to
inkriminované ráno jsem nemohla
dospat. Vůbec jsem netušila, jestli
bude pěkně nebo pršet. Nemám
stánek, jenom stůl a židli. Krakonoš je
milostivý a jarnímu trhu v Libštátě
dopřává krásné počasí. Krakonoše
mám ráda, přesto jsem se navlékla,
jak kdyby mělo být 10 stupňů. Na trh

jsem se vydala společně s
kamarádkou, která šije ze zbytků
látek krásné panáčky, kočičky a
kapsičky, i jiné zajímavé produkty.
Než jsme naše ležení rozložily,
začala jsem odhazovat ze sebe jednu
vrstvu oblečení za druhou, neboť

rozložily i dva ateliérové stojany,
které děti také náležitě využily
k tvorbě.
Je pravdou, že jsem na jarním trhu
byla pro mnohé návštěvníky
překvapením, protože nic hmatatelného nenabízím a s lidmi si
prakticky jen povídám. Ráda se
setkávám s lidmi z různých koutů a
takový trh je proto velmi vhodnou
příležitostí.
Co se týká organizace trhu, byla
naprosto bezchybná. Jakmile jsem
dojela, čekalo na mě dost veliké

stanoviště pro řádění dětí. Ostatně
každý stánek měl dost prostoru na
svoje krásné výrobky, produkty či
zboží. U stánku s občerstvením bylo
kde sedět a od návštěvníků bylo
slyšet samé chvály.
Jarní trh, jako návštěvník, jsem si
také prošla a překvapilo mě, kolik
milých a šikovných lidí žije v Libštátě
a okolí. Překvapila mně rozmanitost
stánků a otevřenost lidí. Nabídka
sousedských produktů byla dostatečná, ať se jednalo o jídlo nebo
proutěné košíky či něco sladkého k

zakousnutí, keramiku, roztomilé
obrázky, malované sklo, patchworky,
chutné dorty, suché vazby, semínka
atd.
Děkuji paní Evě Janatové za
pozvání, návštěvníkům za úsměvy a
opravdu už dnes se těším na trh
podzimní. A pokud byste měli cestu
kolem Horních Štěpanic (u Jilemnice)
16.6.2019, neváhejte a přijďte se
podívat na naše řemeslné trhy.
Lenka Husáriková,
majitelka výtvarného ateliéru
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Ze stolu redakce
LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ ROZKVETL
Drazí čtenáři našeho zpravodaje,
jistě jste si všimli, že se náš
Libštátský zpravodaj postupně mění.
Příroda se barví, a tak jsme se po
dohodě s úřadem městyse rozhodli
mimořádně vybarvit i Libštátský
zpravodaj, abychom si všichni mohli
vychutnat nový design, na kterém se
krom pana starosty a naší redakce
podílel i pan Miloslav Heřmánek.
Důležitou součástí našeho zpravodaje jsou Vaše příspěvky. Proto chci
poděkovat za zasílání pozvánek,
textů i fotek z akcí, díky kterým je náš
zpravodaj veselejší. A i nadále
prosím o včasné zasílání příspěvků.

Inzerce

Stále přemýšlíme, jak náš zpravodaj vylepšit tak, aby se líbil nám i
Vám, a aby zároveň přinášel celé
spektrum informací týkajících se
našeho městyse. Proto budeme rádi
za Vaší zpětnou vazbu, pochvalu i
připomínku, nápad či kritiku. To i příspěvky lze zaslat na emailovou adresu
referent@libstat.eu či přinést osobně
na radnici v Libštátě.
Přikládám zde náhled Libštátského
zpravodaje z ledna roku 2016, dále
z ledna roku 2018 a z března letošního roku.
Těším se na další spolupráci a
přeji Vám krásné jarní dny.
Marie Kafková

V měsíci dubnu
životní jubileum

slaví

své

paní Hana Faltusová,
paní Jarmila Šturmová,
paní Vlasta Šádková,
pan Jiří Lacina,
pan Jiří Vrbenský,
pan František Zajíc,
pan Stanislav Mach
a pan Jiří Mašek.
Oslavencům přejeme mnoho
radosti, pevné zdraví a spoustu
spokojenosti do dalších let.
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Zveme Vás
STROLLERING – ZÁVODY KOČÁRKŮ
14. dubna 2019 v Libštátě za DPS
Program:
14:00 registrace
14:30 začátek dopr. programu
15:00 začátek závodu
Kategorie: Maminky, tatínci, celé rodiny
Startovné: 50Kč za start v každé kategorii
Odpoledne plné zábavy a
sportu – to jsou ZÁVODY
KOČÁRKŮ ve SPORTOVNÍ
CHŮZI.
Závody
budou
probíhat na trase dlouhé cca
100 kroků.
Doprovodný program: závody dětí na odrážedlech, skákací hrad, výstava panenek a historických kočárků, malování na obličej, břišní tanečnice, líčení Mary Kay, bohatá
tombola, historická motorová vozidla, atd.
Občerstvení zajišťuje SDH Libštát, budou též
Bodnárovy bramboráky, DJ Vladimír Hodboď.
Výtěžek ze startovného bude věnován Danielu
Maturovi.
Více na www.zavodykocarku.cz

LETNÍ TÁBOR TJ JACHTING LIBŠTÁT
Nabízíme možnost účasti dětí na letním táboře,
konaném od 27.7. do 3.8. na Orlic-ké přehradě Radavě.
Tábor je zaměřen na jachtařský výcvik a je vhodný pro
děti ve věku 8 – 15 let, začátečníky i pokročilé. Cena tábora je 3.000,- Kč s možností čerpání příspěvků z FKSP.
V ceně je
zahrnuto ubytování ve čtyřlůžkových pokojích loděnice YC
Písek
na
Radavě, doprava tam i zpět
osobními auty členů organizačního týmu, stravování 5 x
denně a zajištění celodenního pitného režimu. Výcvik
probíhá na spolkových plachetnicích Optimist a Evropa.
Více informací, přihlášku (+ kontakty) a instrukce
naleznete na webových stránkách Městys Libštát – Spolky
– TJ Jachting Libštát.
Laďka Doležalová, vedoucí tábora
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IČO 00275891, internetové stránky www.libstat.e-obec.cz, registrace – ev.č. MK ČR E 14458. Distribuce zdarma.
Uzávěrka příštího čísla bude 30.4.2019. Příspěvky odevzdávejte na radnici městyse Libštát nebo na referent@libstat.eu.

