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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ SOUSEDÉ, ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE, 

čas neúprosně letí, letí a letí a já Vám budu sdělovat již aktuální květnové informace. Nejdůležitější informace se 
týkají stavby kanalizace, vodního zdroje v Hliňáku a křižovatky pod kostelem sv. Jiří. 

 

(NE) INFORMOVÁNÍ O POŽÁRU SKLÁDKY V KOŠŤÁLOVĚ ZE DNE 1. 5. 2019 
S ohledem na neinformování hasičského záchranného sboru Libereckého 

kraje přímo sousedící Libštát ohledně požáru skládky v Koštálově a 
nahněvaných občanů městyse Libštát na radnici, proč Vás neinformovala, 
jsme si vyžádali informaci přímo od ředitele územního odboru Semily 
hasičský záchranný sbor Libereckého kraje pana  plk. Ing. Jiří Kovalského, 
Ph.D.: 

Vážený, pane starosto,   

níže zasílám naše vyjádření 
k okolnostem informování ohledně 
požáru skládky v Košťálově ze dne 1. 
5. t. r.: 

„Operační středisko přijalo první 
hlášení o hustém kouři z oblasti 
skládky Košťálov v 19:36 hod., kdy 
okamžitě vyhlásilo poplach všem 
jednotkám z 1. stupně požárního poplachu a na místo vyslalo 5 cisternových 
automobilových stříkaček. První jednotka byla na místě v 19:47 hod., kdy byl 
zjištěn požár skládky o rozsahu přibližně 20*30 m. Současně byl vyhlášen 2. 
stupeň poplachu a postupně počet cisternových vozů navýšen na 
dvojnásobek. V 19:55 hod. po příjezdu prvního profesionálního velitele byl 
zjištěn směr šíření kouře na Lomnici nad Pop. Operační středisko do té chvíle 
vyrozumělo starostu samotného Košťálova a zástupce odboru životního 
prostředí ze Semil. Na základě udaného směru byli kolem 20:00 hod. 
informováni starostové Lomnice nad Popelkou a Nové Vsi nad Popelkou. Ve 
20:11 hod. bylo na výzvu operačního střediska vysláno velitelské vozidlo 
z jednotky SDHO Lomnice nad Popelkou k monitoringu šířícího se kouře. Ve 
20:30 hod., tedy necelou hodinu od zahájení události, pak přijalo operační 
středisko informaci z monitorovacího vozu, že je již mrak těžké vystopovat, a 
že se změnil z černé na bílou barvu a výrazně zeslábl, což dokládalo, že pod 
účinkem hasební vody došlo ke snížení koncentrací škodlivin, které se 
dostávaly do ovzduší. Aktualizovaný směr byl nad samotný Košťálov a také 
Libštát. Záhy také z místa požáru přišla informace, že se místo požáru bude 
rozhrabovat kompaktorem a dohašovat. Operační důstojník na základě těchto 
informací rozhodl, že riziko pro obyvatelstvo v nejbližším okolí již pominulo a 
upustil od dalšího informování starostů obcí. Poslední ohniska požáru byla 
zcela zlikvidována 22:27 hod. 

Lze konstatovat, že tentokráte se požár hasičům podařilo velmi rychle 
zlikvidovat. V minulosti jsme tuto skládku hasili i více jak 24 hod. Přesto 
vnímáme ohlasy z městyse Libštát, že ještě před samotným monitoringem 
došlo buďto ke změně směru šíření kouře anebo k jeho změně ve vyšší 
vrstvě atmosféry. I z toho důvodu jsme přehodnotili přístup, kdy napříště bude 
u jakéhokoliv obdobného požáru provedeno informování „všech“ sousedních 
obcí bez ohledu na aktuálně zjištěný směr šíření. Toto opatření bude vedle 
interního vzdělávání zařazeno též do tzv. dokumentace zdolávání požáru, o 
které aktuálně jednáme s provozovatelem skládky.“   

 

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK 

KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
SOBOTA 1. ČERVNA 2019 

14,05 - 14,20 HOD. 
LIBŠTÁT | NÁMĚSTÍ 

Přijímány budou následující nebez-
pečné složky komunálních odpadů:  
- obaly obsahující zbytky nebezpeč-
ných látek, vč. olejových filtrů 
- oleje a tuky 
- absorpční činidla (znečištěný textilní 
materiál) 
- barvy, lepidla a pryskyřice 
- rozpouštědla 
- kyseliny 
- zásady (hydroxid) 
- nepoužitá léčiva (léky) 
- pesticidy (hnojiva) 
- akumulátory, baterie, články a zářiv-
ky 

POZOR! Vše musí být řádně 
označené v uzavřených obalech a 
objemu a množství odpovídající pro-
vozu běžné domácnosti. 

Nebude přijímáno následující: 
- elektro 
- stavební odpad, vč. eternitu, az-

bestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí 
apod. 

- nebezpečné odpady vznikající při 
podnikatelské činnosti 
 

Svozová firma v loňském roce 
zrušila svoz elektroodpadu spo-
lečně s nebezpečným odpadem. To 
znamená, že nefunkční lednice, 
staré televizory, tiskárny a další 
elektromateriál se už ve stanovený 
den nebudou nakládat na modré 
nákladní automobily a dodávky. 
Pro vás to znamená, že všechny 
zmíněné elektroodpady můžete 
vozit do sběrného dvora (v 
otevírací hodiny), odkud je poté 
bude odvážet specializovaná firma. 
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KOMUNIKACE VE SVOJECKÉM 

HÁJI 
Oprava komunikace ve Svo-

jeckém háji se v loňském roce 
nestihla s ohledem na počasí do-
končit. Dodavatelskou firmu, která 
opravu provádí, jsem informoval o 
platné uzavírce silnice 2/283 
z Libštátu na Bělou a objízdné 
trase právě přes Svojecký háj, 
kvůli které není možné na opravě 
pokračovat. Je nezbytně nutné, 
aby tato komunikace ve Svojec-
kém háji byla co nejdříve po 
skončení sanace svahu a uzavírky 
komunikace na Bělou dokončena, 
protože stav této komunikace je 
přímo děsivý. 

INDIVIDUÁLNÍ ÚČELOVÉ DOTACE ORGANIZACÍM A SPOLKŮM NA ROK 2019 
Rada městyse na základě přijatých žádostí a následném projednání schválila 

účelové dotace poskytované městysem Libštát organizacím a spolkům na činnost 
v roce 2019, dle následující tabulky:  

Český rybářský svaz - MO Košťálov       6 000,- Kč 
ŠK Libštát - šachový klub    40 000,- Kč 
TJ Jiskra | mládež fotbal    40 000,- Kč 
Český svaz včelařů - MO Libštát   10 000,- Kč 
ČSOP Křižánky - stanice Libštát   10 000,- Kč 
TJ Jachting Libštát     10 000,- Kč 
Svaz diabetiků       3 000,- Kč 
Svaz tělesně postižených – MO Libštát  15 000,- Kč 
Farní sbor ČCE v Libštátě    25 000,- Kč 
Myslivecké sdružení Kavkázsko Libštát  30 000,- Kč 
Fokus obč. sdružení Semily       5 000,- Kč 
TJ Sokol Kundratice         5 000,- Kč 

O přidělení účelové dotace a k podpisu smlouvy budou organizace a spolky 
informovány a vyzvány dopisem.

 

 

KANALIZACE V LIBŠTÁTĚ

S ohledem na platné prodloužené 
stavební povolení ze dne 12. 12. 
2016, č.j. ŽP/4377/16/VH-231/2-
R149 byly dodavatelské firmě GAS-
CO Spol. s.r.o. sděleny trasy kanali-
začních stok k okamžité realizaci. 
Jedná se o kanalizační stoky v loka-
litě od Beraňáku, kolem kina a  mlý-
na k historickému mostu pod koste-
lem sv. Jiří a dále kolem Olešky až 
k čp 187 (u žel. přejezdu do Jana-
tovy komory). A to včetně kanalizač-
ních stok na Malé Straně. 

V těchto lokalitách již jednotlivé 
nemovitosti obchází městysem ob-
jednaný projektant pan Ing. František 
Stříž, (tel.: +420 606 182 494, e-mail: 
striz.f@tiscali.cz) autorizovaný inže-
nýr pro vodohospodářské stavby a 
soudní znalec v oboru vodovody a 
kanalizace, který pro městys Libštát 
projektuje veřejné části přípojek 
(přípojka vedená od hlavní kanali-

zační stoky na hranici pozemku vlas-
tníka nemovitosti) a soukromé části 
přípojek (připojení dané nemovitosti 
z veřejné části přípojky). Za účelem 
vyprojektování soukromé části přípo-
jek byly projektantovi předány tzv. 
přípojkové listy, které většinou každý 
vlastník vyplnil.  V přípojkovém listě 
jsou uvedeny údaje, v jakém místě 
objektu nemovitosti je vyvedena stá-
vající kanalizační přípojka a přibližně 
v jaké výšce. Projekt soukromé části 
přípojky pak bude zdarma předán 
vlastníku nemovitosti, který dle něho 
bude realizovat soukromou část 
přípojky.  

Po položení celého potrubí 
soukromé kanali-
zační přípojky a 
před jeho zasypá-
ním bude vždy nut-
né pozvat ke kont-
role pověřeného 

pracovníka, který zkontroluje správ-
nost a kvalitu položení potrubí a po-
volí zasypání. Bez této kontroly 
nebude moci přípojku zprovoznit a 
vydat doklad o napojení. Napojení 
dané nemovitosti do kanalizačního 
řadu však bude možné až po předání 
kanalizačních stok investorovi a na-
pojení kanalizační stoky na kana-
lizační stoky v Košťálově, která je 
napojena do čističky odpadních vod.  

Ostatní kanalizační stoky jsou 
víceméně v krajských a místních 
komunikacích, kde bude, je nutné 
řešit objízdné trasy, nebo jsou stoky 
dotčené změnou stavby před 
dokončením, které probíhá. 
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STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA KŘIŽOVATCE II/283 X III/28311 V LIBŠTÁTĚ 
Městský úřad v Semilech, odbor dopravy vydal dne 17. 4. 2019 veřejnou vyhlášku (rozhodnutí) o stanovení místní 

úpravy provozu na pozemní komunikaci na křižovatce silnic II/283 x III/28311 v Libštátě. Stanovení vydané opatřením 
obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.  

Po velikém úsilí se nám tedy povedlo to, o co jsme dlouho usilovali a přáli si, aby se vrátila hlavní silnice z Libštátu na 
Lomnici nad Popelkou, a to hlavně s ohledem na bezpečnost silničního provozu na této problematické a specifické 
křižovatce. 

Umístění dopravního značení podle výše uvedeného stanovení zajistí KSS LK p.o.. Přáli jsme si, aby se realizace 
této úpravy stihla do doby, než bude otevřena silnice na Bělou, ale nejsme si jisti, zdali se to stihne. Pokud ne, tak se tak 
provede ihned, jakmile bude mít KSS LK p.o. vše potřebné a časový prostor pro realizaci.  

Jak bude tedy provedena změna, doplnění a revize SDZ a dopravního značení:

 
Nová místní úprava je navržena v této podobě:
a) Na silnici II/283 z obou směrů 

budou vyměněny značky IS9c Návě-
st před křižovatkou s omezením. 
Značka ve směru od Bělé bude 
přemístěna blíže ke křižovatce, z dů-
vodu uvolnění místa po předběžnou 
značku P4 a dodržení předepsané 
vzdálenosti pro umístění v obci. Na 
značkách IS9c bude mimo omezení 
platná pro dané pozemní komuni-
kace vyobrazen také skutečný tvar 
křižovatky, průběh hlavní a vedlej-
ších PK, směrové cíle a čísla silnic II. 
třídy. Ve stávajícím provedení byla 
zaznamenána řada nepřesností a 
chyb, které, i v kontextu uvedení do 
souladu se změnou hlavní PK, se 
tímto návrhem odstraňují. Přesná in-
formace o cílech, směru jízdy a pros-
torovém uspořádání křižovatky je o 
to důležitější, že řešená křižovatka je 
prostorově stísněná a směrově i 
prostorově atypická vlivem historic-
kého vývoje okolní zástavby. Větší 
připravenost řidičů na neobvyklé 
prostorové uspořádání uvnitř křižo-
vatky znamená nižší riziko vzniku 
dopravních nehod na křižovatce. 

b) Na silnicích II. a III. třídy budou 
vyměněny celkem 3 značky IS3a 
Směrová tabule s cílem. Na silnici 
II/283 se nenacházejí uvedené cíle 
Semily a Nová Paka, jak je uvedeno 
na stávajících značkách.  

c) Na silnici II/283 ve směru od 
Košťálova budou stávající směrové 
tabule IS3 doplněny o značku IS4b 
Směrová tabule vlevo s místním 
cílem (VYŠEHRAD). S ohledem na 
srozumitelnost vyznačených směrů 
je třeba doplnit také cíl pro SV 
rameno křižovatky (ze stávajícího 
značení a prostorového uspořádání 
křižovatky nevyplývá, který ze dvou 
přímých směrů vede k Nové Pace). 

d) Na silnici II/283 od Bělé bude 
osazena předběžná značka P4 Dej 
přednost v jízdě! s dodatkovou 
tabulkou E3b Vzdálenost s nápisem 
STOP – 150 m. Značky budou vyob-
razeny na žlutozeleném fluores-
cenčním podkladu. 

e) V křižovatce budou na všech 
ramenech křižovatky provedeny dle 
výkresové části změny značek upra-
vujících přednost P2 Hlavní pozem-

ní komunikace, P4 Dej přednost v 
jízdě! P6 Stůj, dej přednost v jízdě! 
a dodatkových tabulek E2b Tvar 
křižovatky. Na všech dodatkových 
tabulkách E2b Tvar křižovatky bude 
vyobrazen přesný tvar křižovatky, jak 
požadují TP 65 Zásady pro doprav-
ní značení na PK, v článku 9.2.8.3 
Tvar křižovatky (č. E2b): 

• Vyznačení tvaru křižovatky na ta-
bulce č. E2b musí vycházet ze sku-
tečného geometrického tvaru křižo-
vatky. 

• Základní tvary se odvozují z po-
mocného schématu. Pokud schéma 
pro konkrétní situaci nevyhovuje, 
přizpůsobuje se vyobrazení skuteč-
nému tvaru křižovatky. 

f) Na SV rameni křižovatky bude 
osazena značka B13 Zákaz vjezdu 
vozidel, jejichž okamžitá hmotnost 
přesahuje vyznačenou mez (3,5t) s 
dodatkovou tabulkou E13 Text nebo 
symbol (MIMO DOPRAVNÍ OBSLU-
HU). 

g) Na nároží mezi SV a západním 
ramenem bude umístěn 1 ks 
dopravního zařízení Z11h směrový 
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sloupek zelený kulatý - baliseta. 
Při umístění balisety budou dodrženy 
tyto zásady: 

• povrch balisety bude min 0,5 m 
od okraje jízdního pruhu (bezpeč-
nostní odstup), 

• povrch balisety bude min 0,9 m 
od okraje uliční vpusti (prostor pro 
pohyb pěších, kterým v chůzi po 
okraji vozovky brání odvodňovací pr-
vky (viz následující snímek); hod-
nota 0,9 m je podle ČSN 73 

6110 Projektování místních ko-
munikací nejmenší průchozí profil v 
místě překážek), 

 
Snímek ilustrující překážky pro 

pohyb pěších (uliční vpusť a dláž-
děný rigol) 

h) V křižovatce bude prohozeno 
umístění odrazových zrcadel. Ob-
délníkové zrcadlo s vyšší odolností 
činné plochy vůči klimatickým vlivům 
bude umístěno na sloupek k č.p. 5, tj 
pro rozhled mezi JV a SV ramenem 
křižovatky. 

i) Na silnici II/283 (stávající hlavní 
PK) budou na přechodnou dobu 5 
měsíců osazeny z obou směrů pře-
chodné SDZ IP22 Změna organi-

zace dopravy (A22 Jiné nebezpečí 
+ text POZOR ZMĚNA PŘEDNOSTI 
V JÍZDĚ). 

Poznámky 
1. Umístění balisety je navrženo v 

souladu s Bezpečnostní inspekcí 
(má regulační charakter pro napojení 
SV ramena). Umístění bude mít i 
negativa: 

• částečně omezí prostor pro 
vyhýbání (objíždění) při současném 
průjezdu dvou rozměrných vozidel 
křižovatkou anebo při nevhodných 
kombinacích odbočování jednoho 
rozměrného vozidla a osobního 
vozidla či vozidel 

• zkomplikuje odklízení sněhu v 
zimním období (stísněná vozovka 
lemována zástavbou a zdmi); pro 
zimní období je možné balisetu 
dočasně demontovat. 

 
2. Předběžná značka P4, značky 

P6 Stůj, dej přednost v jízdě! a 
dále žlutozelený fluorescenční 
podklad na některých značkách jsou 
navrženy s ohledem na: 

• prostorové uspořádání křižovatky 
a nedostatečné rozhledové poměry,  

• atypický výškový i směrový 
souběh JV a SV ramena křižovatky, 
který znemožňuje řidičům z JV 
ramena přímý výhled na SV rameno 
(o existenci SV ramena se řidič 
dozvídá pouze ze symbolů na 
svislých značkách), 

• potřebu zdůraznění hierarchie 
předností mezi JV a SV ramenem 
křižovatky, neboť řidiči na JV rameni 
dávají přednost zprava, tj ze směru, 
do kterého je výhled zajištěn pouze 
přes dopravní zařízení Odrazové 
zrcadlo; pro které platí omezení 
uvedená mj i v Bezpečnostní 
inspekci, cituji: … je třeba zohlednit 
možnost lidského faktoru v podobě 
vandalismu, kdy může nastat situace 
např. v podobě fyzického poškození, 
resp odcizení, dále přichází v úvahu i 
situace nefunkčnosti v zimním 
období, kdy vlivem klimatických 
změn může dojít k „orosení“ 
odrazového zrcadla. Konec citace. 

• směrový oblouk s omezenými 
rozhledovými poměry na hlavní PK, 

• nevhodné úhly křížení mezi JV a 
jižním ramenem a mezi JV a SV 
ramenem křižovatky, 

• a s ohledem na skutečnost, že 
značka P6 na JV rameni pouze 
zdůrazní budoucí reálné situace, 
tzn., že k zastavení na JV rameni 
musí dojít vždy, aby řidič splnil svoji 
povinnost, bez ohledu na to, zda 
bude na JV rameni pouze značka P4 
Dej přednost v jízdě! anebo značka 
P6 Stůj, dej přednost v jízdě!. 
Druhá varianta má vyšší 
psychologický dopad, který lze ještě 
znásobit návrhem předběžné 
značky. 

 
 
 

VOLBY DO EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU 2019 
Volby do Evropského parlamentu 

se uskuteční v pátek dne 24. května 
2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 25. května 2019 od 
8.00 hodin do 14.00 hodin. Místem 
konání voleb ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost v 1. patře budovy 
Úřadu městyse Libštát čp. 198. 

Občané, kteří se nemůžete ze 
zdravotních důvodů dostavit do 
volební místnosti a máte zájem volit, 
nahlaste se, prosím, telefonicky na 
Úřad městyse Libštát, tel. č. 481 689 
300 nebo 775 588 370. 

Mnozí z Vás si určitě všimli 
geodetů, kteří v Libštátě neustále 
něco zaměřují. Připravují kvalitní 
mapové podklady ve 3D pro 
projektanta, který řeší, projektuje a 
plánuje v Libštátě chybějící 
chodníky, celkově se zamýšlí nad 
podobou náměstí (silnice, chodníky, 
parkování, přechody pro chodce, 
autobusový záliv, zeleň).  

Aktuálně také s projektantem 
řešíme nové parkovací plochy u 
mateřské školy (které by se dalo 
použít i pro návštěvníky sportovní 
haly, tělocvičny a venkovního hřiště). 
A to včetně případné možnosti 

propojení komunikace od školky ke 
křižovatce k DPS. Parkování u školky 
je v ranních hodinách opravdu 
nevyhovující a jediný příjezd ke 
školce strmým kopcem u rd Borků 
není v zimě taky optimální. Ale 
školka stojí tam, kde stojí, a my to 
musíme řešit tak, jak to je. U školky 
také řešíme a plánujeme venkovní 
třídu s potřebným zázemím, která by 
sloužila jak dětem ze školky, tak i ze 
školy. Tak to jen abyste měli přehled. 

VODNÉ V LIBŠTÁTĚ 
Pro rok 2019 je výše vodného 

stanovena na 23,38 Kč (vč. DPH).

GEODETI ZAMĚŘUJÍ LIBŠTÁT VE 3D 



      strana č. 6 

Informace z radnice

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY

S ohledem na osvětu a připo-
menutí této důležité a připravované 
akce si dovoluji vše ještě jednou 
zveřejnit.  

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 pozemko-
vých úprav. 

Termín úvodního jednání byl 
předběžně stanoven na 20. září 
2019. Následovat bude zjišťování 
hranic obvodu upravovaného území, 
vyšetření hranic neřešených pozem-
ků, 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. 

Na úvodním jednání bude účastníky 
volen i sbor zástupců, jehož členové 
se podílí na tvorbě plánu společných 
zařízení (cestní síť, protierozní 
opatření, ekologická a vodohospo-
dářská 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 jsou oslovováni starostou 
městyse Libštát. 

VODNÍ ZDROJ HLIŇÁK 
Výběrové řízení na zhotovitele 

zakázky: „Libštát  - vodní zdroj na 
p.p.č. 850“ – vodní zdroj Hliňák bylo 
dokončeno. Hodnocení podaných 
nabídek proběhlo ve čtvrtek 25.4. 
2019 a v pondělí 13. 5. 2019 by 
měla valná hromada Svazku obcí 
Košťálov - Libštát uzavřít s vyb-
raným dodavatel smlouvu o dílo na 
zhotovení. Stavba by měla být 
dokončena, pokud vše půjde tak, jak 
má, do konce roku 2019. 

LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ | 
ROČNÍK 11 - Č. 5  KVĚTEN 1994 | 

PŘED 25 LETY 
Je přílohou na webových strán-

kách městyse Libštát a facebooku. 
 

  
 

V úctě k Vám Pavel Janata | starosta

Škola a školka v Libštátě 
DUBEN V NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Měsíc duben již patří do posled-
ního čtvrtletí školního roku. Učení je 
stále ještě dost, ale velké prázdniny 
se již kvapem blíží. Deváťáci již mají 
po přijímacích zkouškách, venku je 
krásné počasí a soustředit se na 
učení je stále těžší. I proto je do 

výuky zařazena spousta doprovod-
ných aktivit na oživení: 

Velikonoční dílny (Osmáci přip-
ravili pro své mladší spolužáky z prv-
ní až třetí třídy velikonoční dílny. Děti 
nasbíraly spoustu zajímavých infor-
mací, vyzkoušely si pletení pomlázky, 

ozdobily vajíčka a perníčky, ochutnaly 
tradiční velikonoční pokrmy atd.)  

Výtvarná dílna s MZŠ St. Paka 
(Společné tvoření 10 našich žáků 
s kamarády ze Staré Paky.) 

Výměnný pobyt v Německu (Po 
příjezdu do Ortrandu si děti obou škol 

DĚTSKÝ DEN, ANEB TATÍNKOVÉ A 

CHLAPI DĚTEM Č. 5 
SOBOTA 8.ČERVNA 2019 

OD 14 HODIN 
Nebo třeba úplně jinak pojaté 

odpoledne pro naše děti se bude 
za příznivého počasí konat v sobo-
tu 8. června 2019 od 14 hodin.  
Bližší informace budou upřesněny 
na plakátech, internetových strán-
kách či v mobilním rozhlase, neboť 
přípravy stále probíhají. Tímto vy-
zýváme Vás, kteří by rádi spolu-
pracovali na organizaci a přípra-
vách tohoto dětského dne, abyste 
nás kontaktovali (starosta +420 
724 180 470). Děkujeme. 

 

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). 

SBĚRNÝ DVŮR V LIBŠTÁTĚ V ROCE 2019  
Sběrný dvůr v Libštátě je v letošním roce otevřen každý lichý pátek od 14 

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. 

KIOSEK V LIBŠTÁTĚ 
Kiosek se plánuje otevřít v letních měsících pro návštěvníky koupaliště. 
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užily sportovní odpoledne a poté 

se vydaly do předem určených rodin. 
Během druhého dne navštívily 
Lipsko, kde si prohlédly nádhernou 
zoologickou zahradu. Třetí den ráno 
je ještě čekalo velikonoční zdobení 
vajíček, prohlídka školy a pak již 
odjezd zpět domů.) 

Matematický klokan (Matema-
tická soutěž s úkoly zaměřenými 

hlavně na logické uvažování pro žáky 
všech ročníků.)  

Vybíjená žáků 4. a 5. třídy (Kluci 
vyhráli okrskové kolo, nechali za 
sebou lomnickou, dvě semilské, 
loukovskou i košťálovskou školu a 
postoupili dál. V okresním kole získali 
krásné 2. místo. Postup do krajského 
finále jim unikl jen o pouhé 2 body.) 

Historiáda (Celorepublikové sou-
těžní klání, které se v letošním roce 
konalo v nedaleké Lomnici nad 
Popelkou. Dvoudenní program byl 
plný nejen soutěžních úkolů, ale i 
exkurzí, např. na hrad Pecka, do 
Novopacké klenotnice, historické 
části města Lomnice či na lomnické 
zvony.)  

Ve středu 17. dubna proběhl 
Seminář pro rodiče žáků s výu-
kovými obtížemi, který byl pořádán 
v rámci projektu MAP Semilsko II. 
Lektorka Mgr. Martina Melíšková 
měla pro rodiče připravenou pouta-
vou přednášku s praktickými ukáz-
kami, jak přistupovat k domácí 
přípravě dětí. 

Hned druhý den (18. 4.) úspěšně 
proběhl zápis do první třídy. 
Můžeme se těšit na opravdu 
početnou budoucí první třídu.  

Závěrem bych vás ráda pozvala 
na akci, která proběhne v měsíci 
květnu. Jedná se již o 4. ročník 
Libštátského jarního běhu, který se 
koná v sobotu 18. 5. Podrobnější 
informace získáte na našich 
internetových stránkách 
(www.mzslibstat.cz), kde se 
můžete i přihlásit. Těšíme se na 
vás! 

Za MZŠ Milena Hloušková 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Probouzející jaro pro nás zname-
nalo spoustu práce. Začátkem března 
děti vyrobily Morenu, kterou pak s 
říkadly a básničkami vyhánějícími 
zimu hodily do Olešky. Celou školku 
jsme si pak s dětmi jarně vyzdobili. 
Ve výzdobě nechyběli ani čápi, na 
jejichž přílet jsme se velmi těšili. 

Po zimě s dětmi zvelebujeme naši 
zahradu. 

K úternímu sportování v tělocvičně 
MZŠ, které nás moc baví, nám ve 
čtvrtek přibyl plavecký kurz. Letošní 
rok je velký počet předškoláků, proto 
jsme zde utvořili dvě skupiny. Děti 
jsou moc šikovné, často se učí plavat 
ve „velkém bazénu“.  

Sluníčko a pěkné počasí nás stále 
častěji vyhání za sportováním na 
hřiště. 

Tak jako každý rok, tak i letos nás 
s předškoláky paní učitelka Kurtinová 
pozvala do 1. třídy, kde nám naši 
kamarádi ukázali, jak se naučili číst a 
společně jsme si zazpívali.  
Navzájem jsme si s dětmi vyměnili 
dárečky. Dětem se velmi líbilo, když 
nás pak paní ředitelka Marková 
provedla celou školou. 

V půlce dubna proběhlo ve školce 
velké focení tříd, jednotlivců a skupin. 

Pečlivě jsme se připravili na 
velikonoční svátky. Do betonových 
květináčů děti zasely osení, vybarvily 
vejdunky, vyráběly zápichy a přání, 
pletly pomlázky a dozvěděly se něco 
o tradicích s nimi spojených. Spolu s 
několika předškoláky jsme šli s 
přáníčkem a koledou navštívit mimo 
jiné  DPS a pana starostu…. 

Během školního roku zpravidla 
jednou za čtrnáct dní probíhají v MŠ 
individuální jazykové chvilky vedené 
mnou, logopedickou asistentkou. 
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Pomocí průpravných dechových a 
artikulačních cvičení, básniček, říka-
nek a her se slovy si zde děti 
procvičují problematické hlásky. Ne-
nahrazuje to však logopedickou péči, 
kterou doporučuji při špatně 

vyvozených hláskách (př. ráčkování) 
nebo kdy vývoj řeči neodpovídá věku.  

V dubnu proběhl také zápis do 
základní školy, mnoho dětí nás co 
nevidět opustí. Již teď se těšíme na 

nové děti, které se zapsaly 2. května 
2019. 

Aktuální informace a fotografie z 
dění v MŠ naleznete na stránkách 
https://ms-libstat.cz/ 

Martina Stará 

Historie a současnost 

DŮM ČP. 5
 
 

 
 

Dům čp. 5 v roce 1613 Jiřík Chrtek prodává synu Petrovi. Okolo roku 1912 zde měl cukrářství Karel Zelinka, a to do 
roku 1923, kdy koupil dům čp. 40. Při sčítání lidí z roku 1921 zde bydlelo 7 rodin, celkem 27 lidí. Od roku 1923 je 
majitelem Jaroslav Devátý. 26.5.1936 byl při průtrži mračen zaplaven obchod. Do roku 1960 zde byly potraviny a 
průmyslové zboží, později drogerie, elektro a různé. V roce 2011 je prodejna v tomto domě téměř po 100 letech 
zrušena.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Níže historická a aktuální fotografie náměstí.  
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Šachový klub Libštát 

V 1. LIZE DRUŽSTVO MLÁDEŽE ČTVRTÉ

V dlouhodobé soutěži, která začala 
už počátkem října, obsadilo libštátské 
mládežnické družstvo pěkné 4.misto. 

Proč pěkné 4.místo. Žádné z ostat-
ních družstev v celostátní lize nerep-
rezentovala tak malá obec jako 
Libštát. Vždyť našimi soupeři v lize 
byla  družstva z Prahy, Ústí nad La-

bem, Teplic, Karlových Varů, Liberce 
atd. 
Přesto libštátské družstvo  všem 
těmto velkým oddílům bylo minimálně 
rovnocenným soupeřem. 

Naše družstvo téměř po celý rok 
reprezentovala šestka těchto hráčů: 
Filip Dolenský, Olda Macháček, 
Adam Harcuba, Julián Přenosil, 
Štěpán Dolenský, Adam David. Takto 
družstvo hrálo v lize od října, kdy se 

hrál první zápas v Karlových Varech. 
V posledních 3 zápasech družstvo 
doplňovali: Petr Machačka, Jarda 
Porš a Roman Grešl. 

Kluci v průběhu ligy vytvořili bilanci 
6 výher, 2 remíz a 3 proher. Počet 
získaných bodů na šachovnici 42,5, 
což je přes 3.83 průměr na zápas. 
Protože se hraje v 6 lidech, průměrné 
skóre 3.83 : 2,17 napovídá, že 
zmiňovaných 6 výher je vysokým 
rozdílem. 

  Na získaných 42,5 bodech se 
nejvíce přičinil Štěpán Dolenský, 
který získal 8,5 bodu z 11 zápasů 
(výborně, Štěpáne). Olda Macháček 
a Adam David získali 7 bodů z 11, 
Filip Dolenský 6 z 11. U Filipa se ale 
jedná o výborný výsledek, protože 
hrál na nejsilnější 1. šachovnici. 
Julian Přenosil získal 6 bodů z 8 her, 
Adam  

Harcuba 5,5 z 10. V jednom 
zápase nastoupili i Jarda Porš a 
Roman Grešl, oba získali v těchto 
zápasech bod za výhru. 

Péťa Machačka si zahrál 2x, 
jednou remizoval. 

Na výborném výsledku měl nej-
větší zásluhu trenér Milan Dolenský, 

táta Filipa a Štěpána. (věřím, že 
kdyby měl více času, hrálo by po 
vzoru Klabzubovy jedenáctky Dolen-
ských více. Příprava, rozbory, per-
fektní servis. 

Velkou zásluhu měl také další 
trenér Jirka Pospíšil, bez kterého by 
účast v lize nebyla možná.  

Hodnocení družstva by mohlo být 
velice kladné, nebýt zbytečné 
lednové  prohry v Liberci nebo 
v předposledním kole se Spartakem 
Chodov. Škoda, bronzová medaile 
byla hodně blízko.  

Klukům přesto patří velký dík za 
celoroční zájem a nasazení do všech 
zápasů. Poděkování patří i všem 
ostatním, kteří se na provozu a 
zajišťování podíleli. 1. liga mládeže 
v Libštátu stále zůstává! 

Převzato z sachylibstat.cz 

LIBŠTÁT 4. V  KP DRUŽSTEV MLADŠÍCH ŽÁKŮ

5 výher, 2 prohry. Taková je bilan-
ce našeho nejmladšího šestičlenného 
družstva v KP družstev, které se 
konalo v sobotu 6.4. v Arnultovicich.  

 Při dvou prohrách jsme obsadili až 
4. místo, a to díky horšímu skóre.  

 V celkem solidní sestavě, která 
čítala hned 3 účastníky MČR v růz-
ných věkových kategoriích (Dolenský, 
David, Grešl), jsme očekávali umís-

tění lepší.  
Naše sestava ve všech zápasech 

7 kolového turnaje : Filip Dolenský, 
Lukáš Lev, Adam David, Petr Čer-
mák, Roman Grešl, Maruška Morav-
cová.  

Dvě nešťastné prohry s Deskem 
Liberec a Frýdlantem nás poslaly až 
na 4.příčku… 

Výborně zahrál Filip, který ztratil 
pouhý půlbod za remízu s 10.hráčem 
světa v mladší kategorii, Vaškem 
Fiňkem. Se ziskem 6,5 bodu ze 7 
vyhrál 1.sachovnici. Skvěle, Filipe. 

Na druhé šachovnici výborně i 
Lukáš Lev, který získal 6 ze 7.  

Na ostatních šachovnicích už to 
tak veselé nebylo. Adam David 4/7, 
Petr Čermák 4/7.   

Roman Grešl pouze dva body ze 

sedmi, tomu se turnaj vyloženě 
nepovedl.  

Na 6. šachovnici získala Maruška 
Moravcová 2,5 ze 7, což je s ohledem 
na její mladičký věk celkem přijatelné 
skóre.  

 Tak snad příště budeme úspěš-
nější.  

 Roman Soběslavský

 

 

 
 

 
 

V měsíci květnu slaví své životní 
jubileum 

paní Jarmila Kousalová, 
paní Jiřina Dostálová 
a pan Jaroslav Vinklář. 

Oslavencům blahopřejeme! 

Společenská rubrika 
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Akce v Libštátě

LIBŠTÁTSKÝ JARNÍ BĚH
Termín: sobota 18. května 2019 od 9.00 
Místo: Libštát, louka za Coopem 
Přihlášky: na webových stránkách www.mzslibstat.cz 
nebo u svých třídních učitelů, případně v den konání 
závodů v místě startu do 8.45 hod,  u dětí pod 18 let nutný 
souhlas a podpis rodičů na přihlášce 
Odměny: každý účastník obdrží v cíli sladkou odměnu, 
první tři v každé kategorii obdrží věcnou cenu, 
upomínkový diplom 
Startovné: děti 20,- Kč, dospělí 40,- Kč 

Rozpis kategorií běžeckých závodů
Od 9 hodin postupně navazují 
starty a další program: 

Kategorie č.O 
Rodinná štafeta – předškolní dítě a 
rodič 
100 + 300m 

Kategorie č.1 
Dívky a chlapci předškolní 
100m 

Kategorie č.2 
Rodinná štafeta - dítě do 5. třídy a 
rodič 
200 + 200m 

Kategorie č.3 
Rodinná štafeta - dítě od 5. třídy a 
rodič 
400+ 400m 

Kategorie č. 4 
Dívky a chlapci 1.+2. třída 
200m 

Kategorie č. 5 
Dívky a chlapci 3. + 4. třídy 
400m 

Kategorie č. 6 
Dívky a chlapci 5. + 6. třídy 
400m 

Kategorie č. 7 
Dívky a chlapci 7.+ 8. + 9. třídy 
800m 

Vyhlášení výsledků proběhlých 
kategorií. 
Kategorie č. 8 

Start v 11 hodin, čas může být 
upraven dle průběhu předešlých 
kategorií, ne však dříve než 
v 11hod 
Dospělí ženy / muži 
4 / 8km 

Vyhlášení výsledků.
 

LETNÍ TÁBOR TJ JACHTING LIBŠTÁT 
Nabízíme možnost účasti dětí na letním táboře, kona-

ném od 27.7. do 3.8. na Orlické 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 poko-
jích loděnice YC Písek na Radavě, doprava tam i zpět 
osobními auty členů organizačního týmu, stravování 5x 
denně a zajištění celodenního pitného režimu. Výcvik 
probíhá na spolkových plachetnicích Optimist a Evropa. 

Více informací, přihlášku (+ kontakty) a instrukce 
naleznete na webových stránkách Městyse Libštát – 
Spolky – TJ Jachting Libštát. 

Laďka Doležalová, vedoucí tábora

 

Ordinace MUDr. Víta Šlechty 
V příloze minulého čísla byla uvedena ordinační doba 

praktického lékaře MUDr. Víta Šlechty. Chyběla zde 
informace, že hodiny v pondělí odpoledne jsou určeny 
pouze pro předem objednané pacienty. Za chybu se 
omlouváme. Níže opravená ordinační doba. 

Pondělí 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 (pro zvané) 
Úterý  8:00 – 15:00 
Středa 8:00 – 13:00 
Čtvrtek 8:00 – 14:00  
Pátek 8:00 – 12:00 

Marie Kafková 
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