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Vážení spoluobčané, milí sousedé, čtenáři Libštátského zpravodaje, 
 

do nového roku 2019 mi dovolte ještě jednou Vám všem popřát hodně zdraví a spokojenosti v osobním 
i profesním životě. V letošním roce nás čeká mnoho projektů a realizací, o kterých Vás budeme průběžně 
informovat.  

Stále hledáme do redakčního týmu libštátského zpravodaje ochotné a schopné členy, kteří by se rádi 
zapojili do tvorby našeho měsíčníku. Kdo by měl zájem, nebo věděl o někom, kdo by se na tuto práci (která je 
samozřejmě odměňována) hodil a práce by ho bavila, nechť se prosím zastaví u nás na radnici, nejpozději do 
konce ledna 2019. 

Než začne naplno fungovat nová redakční rada, budeme vydávat zpravodaj v té podobě, co zvládneme, 
děkujeme za pochopení.  
 
1_Místní poplatky  

dovolujeme si Vás informovat, abyste včas zaplatili místní poplatky za odvoz odpadů a poplatek ze psů. 
Platit je možné na Úřadě městyse Libštát, nebo na číslo účtu 4428581/0100, do variabilního symbolu uveďte 
číslo popisné nemovitosti.  

Poplatek za odvoz odpadů je 500 Kč za osobu a je třeba zaplatit do 30. 6. 2019, studenti do                
31.10. 2019 (nutné potvrzení o ubytování). Poplatek za psa zaplaťte do 30. 4. 2019. Částka za jednoho psa činí 
100 Kč, za dalšího 150 Kč, důchodci platí za jednoho psa 50 Kč a za dalšího psa 75 Kč. Veškeré změny je nutné 
nahlásit do 15 dnů.  
 
2_Slavnostní vítání občánků 2019 

Jarní termín slavnostního vítání nových občánků plánujeme v měsíci květnu, datum bude ještě 
upřesněn. Po narození děťátka je nutné vyplnit přihlášku k vítání občánků a donést ji na úřad. Přihláška je k 
dispozici na internetových stránkách městyse Libštát, nebo k vyzvednutí v kanceláři radnice. Přihlášku je třeba 
podat nejpozději do konce března 2019. 
 
3_ Informace o komplexních pozemkových úpravách (KPÚ) 

V současné době Pozemkový úřad v Semilech shromažďuje potřebné podklady pro zpracovatele 
komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Libštát, který byl vybrán v roce 2018. Jakmile budeme 
vědět další upřesňující informace, budeme Vás informovat. 
 
4_ Modernizace učebny F-Ch v Masarykově základní škole Libštát 

V naší škole chyběl moderní a kvalitní prostor pro výuku odborných předmětů fyziky a chemie. Původní 
učebna byla funkčně i morálně zastaralá. Předmětem projektu, který byl realizován koncem roku 2018, byla 
proto modernizace této učebny s bezbariérovým přístupem a dovybavení kabinetů včetně nákupu nových 
učebních pomůcek. 

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace odborné učebny     F-Ch do 
stavu, který bude splňovat požadavky na moderní výukové zázemí s důrazem na možnost praktického zapojení 
žáků. Projekt se zaměřuje na vybavení odborné učebny F-Ch sloužící i k mimoškolním aktivitám, dovybavení 
kabinetů a na nákup nových učebních pomůcek. Dále je cílem projektu umožnit bezbariérový přístup do učebny 
osobám s omezenou schopností pohybu. 

Přínosem projektu bude zvýšení kvality vzdělávání v daných klíčových kompetencích s ohledem na 
budoucí uplatnění na trhu práce. 

V rámci projektu byla původní učebna vybavena novým školním nábytkem (tabule s interaktivním 
dataprojektorem, demonstrační pracoviště s novým rozvaděčem a s ovládáním médiových panelů žákovských 
pracovišť, žákovská pracoviště, židle, dřezová sestava, laboratorní digestoř, skříně na učební pomůcky. I kabinet 
chemie byl dovybaven novými skříněmi na chemikálie a bylo nakoupeno množství nových učebních pomůcek 
pro výuku fyziky a chemie. Toto vybavení je nutné pro kvalitní výuku fyziky a chemie na úrovni         21. století. 
Odborná učebna bude využívána i pro mimoškolní aktivity (Přírodovědný kroužek – se zaměřením na 
badatelskou činnost) a k doučování žáků. Žáci školy budou mít k dispozici moderní vybavení, což jim umožní 
lépe se připravit na budoucí profesi. 
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Projekt byl podpořen z 3. výzvy IROP – MAS Brána do Českého ráje – Investice do vzdělávání a je 
z 95% spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 5% je spolufinancován 
státním příspěvkem.  

 
 
5_Karambol v Libštátě 

V roce 2018 jsme uspořádali v restauraci KD v Libštátě turnaj v karambolu (lidově řečeno kulečník bez 
děr) se třemi koulemi. Turnaje se zúčastnilo celkem 17 hráčů z Libštátu. Hrálo se ve dvou skupinách, ze kterých 
první čtyři postoupili do závěrečných bojů o konečné umístění. 30. listopadu 2018 proběhlo v restauraci KD 
závěrečné vyhodnocení. Vítězem turnaje v Karambolu se třemi koulemi v roce 2018 je Ing. Jan Šimůnek, před 
Jiřím Sedlákem a Jaroslavem Herákem. 
 
6_ 31. ročník Vánočního turnaje v bleskovém šachu v Libštátu, pátek 27. prosince 2018 

Vítězem 31. ročníku Vánočního turnaje v bleskovém šachu v Libštátu je 
Zdeněk Maršálek (Zikuda Turnov), před Markem Sýkorou (Zikuda Turnov) a 
Ondřejem Sýkorou (Desko Liberec). 

Výborných výsledků dosáhli i naši borci, na 11. místě se umístil Dolenský 
Milan, na 19. místě Dolenský Filip, na 15. místě Kolařík Jiří, na 28. místě Adam 
David, na 33. místě Štěpán Dolenský, na 40. místě Jiří Farský a na 41. místě Petr 
Machačka. 

Vánočního turnaje se zúčastnilo 41 šachistů z těchto oddílů: Slavia 
Hradec Králové, Zikuda Turnov, Sokol Bakov nad Jizerou, Desko Liberec, Slavia 
Liberec, ŠK Jičín, ŠK Libštát, TJ AŠ Mladá Boleslav, Bižuterie Jablonec n. N., TJ 
Jiskra Hořice, TJ Lomnice n. Pop., TJ SKP Valdice, Sokol Nová Paka, Jiskra 
Tanvald, TJ Dvůr Králové n. L. a TJ Pankrác Praha. 
 
7_Libštátský zpravodaj | ročník 11 - č. 1 leden 1994 | před 25 lety 
 Je přílohou na webových stránkách městyse Libštát a facebooku. 
                     V úctě Pavel Janata, starosta 
 

Masarykova základní škola v  adventním čase 
Celý prosinec byl ve škole ve znamení příprav na vánoční besídku, zkoušela se nejen divadelní 

přestavení, písničky, ale bylo třeba vyrobit i mnohé kulisy a výzdobu do kulturního domu. Děti také napekly 
perníčky pro malé i velké diváky.  I přes tyto velké přípravy se stihlo několik exkurzí a dokonce i Anglický 
projektový den.  

V pondělí 3. prosince byli žáci 5. třídy na exkurzi v planetáriu v Hradci Králové. Proletěli se celou 
Mléčnou dráhou až ke Slunci. Pak se vydali vesmírem dál za poznáním.  

17. prosince žáci 9. třídy navštívili Adventní trhy v Drážďanech, kde se setkali se žáky a učiteli 
partnerské školy v Ortrandu. Němečtí spolužáci si pro ně připravili komentovanou prohlídku historické části 
města. Následovaly pak nezbytné vánoční nákupy.  

V úterý 18. prosince se uskutečnil již sedmý ročník projektového dne „English day“ pro 2. stupeň, 
tentokrát na téma Kanada. Během dne mohli žáci získat netradičními metodami řadu zajímavých informací o 
Kanadě. Například o původu vlajky, divoké přírodě nebo o Eskymácích. V rámci projektového dne se konal tzv. 
„Cake market“, kde žáci jednotlivých tříd prodávali vlastnoručně (maminkami) vyrobené cukroví, chlebíčky, 
lívance s javorovým sirupem a jiné dobroty. Soutěž o nejlépe vyzdobený stůl letos jasně vyhrála 8. třída. Peníze, 
které se tímto způsobem vybraly (a letos to bylo úctyhodných 4 657,- Kč!), budou na základě rozhodnutí 
Žákovského parlamentu poukázány na dobročinné účely. 
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Ve čtvrtek 20. prosince vyvrcholilo v místním kulturním domě celé prosincové zkoušení a chystání 
vánoční besídky. 
Dopolední představení 
žáci hráli pro děti z 
Mateřské školy v Libštátě 
a děti ze Základní školy 
Košťálov. Odpolední 
představení od 16 h se 
hrálo pro rodiče, babičky, 
dědečky, sourozence, ... 
Sál byl zaplněn do 
posledního místečka a 
mnozí návštěvníci ještě 
postávali po stranách. 
Vystoupení navštívilo 
přibližně 250 lidí a dle 
ohlasů se velmi líbilo. 
 
Závěrem bych chtěla popřát jménem všech žáků a zaměstnanců MZŠ Libštát vše nejlepší v novém roce 2019. 

Mgr. Jana Kmínková  
 

Veřejná bruslení v okolí 
Semily – mobilní kluziště vedle Státního okresního archivu.  
Veřejné bruslení můžete navštěvovat v těchto časech:  
pondělí až pátek: 16 – 18 hod. 
sobota a neděle:  10 – 18 hod. Během školních prázdnin platí víkendové časy.  
 
Lomnice nad Popelkou - zimní stadion.  
Každou sobotu:   15:30 – 17:00 hod. 
Každou neděli:    13:30 – 15:00 hod. Svátky a prázdniny ZŠ 13:30 – 15:00 hod. 
 

Plesy v Libštátě  
TJ Jiskra Libštát si Vás dovoluje pozvat na SPORTOVNÍ PLES, který se koná v sobotu 19. ledna 

2019 od 20,00 hodin v Kulturním domě v Libštátě. V neděli 20. ledna 2019 od 14,00 hod dětský karneval. 
K tanci i poslechu hraje Konverze Band. 
 

NÁMOŘNICKÝ BÁL, který se bude konat v sobotu 9. února 2019 od 20 hodin v prostorách Kulturního 
domu v Libštátě. 
 

Sbor dobrovolných hasičů v Libštátě Vás srdečně zve na HASIČSKÝ PLES, který se koná v sobotu 
16. února 2019 od 20.00 hodin v Kulturním domě v Libštátě. K tanci a poslechu hraje SONET RNDr. Jiřího 
Jíny. 

 

Redakce žádá dop isovate le  o  průběžné a  včasné  dodávání  p ř í spěvků!  
Příspěvky odevzdávejte na ÚM Libštát nebo zasílejte na email: info@libstat.eu nebo sprava@libstat.eu  

Uzávěrka příštího čísla bude 31. 1. 2019. 
LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ – zpravodaj městyse Libštát. Vychází měsíčně, nákladem 400 výtisků – zdarma.  
Vydává:  Městys LIBŠTÁT, Libštát 198, 512 03 Libštát, IČO 00275891, internetové stránky www.libstat.e-obec.cz, e-mail adresa: 
info@libstat.eu, registrace –  ev.č. MK ČR E 14458. 
Kontakty: ÚM : 481 689 300, 775 588 370; starosta – 481 311 210, mob.724 180 470; matrika – 481 689 547, mob. 774 829 397  
vedoucí dílny  Jaroslav Fejfar – 608 534 123   
vedoucí  DPS  Hana Paldusová – 775 588 371; knihovna – 775 588 375 (v době provozních hodin – pátek 17:30 19.30) 
záchranná služba: 155   hasiči: 150  policie: 158   SOS: 112 
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