Libštátský zpravodaj
č. 5 – květen 2014
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
- POZOR ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
se uskuteční v pátek dne 23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne
24. května 2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin ve volební místnosti na sále Kulturního domu č. p. 315.
Volební lístky Vám budou dodány 3 dny přede dnem voleb. Ve dnech voleb je můžete obdržet i ve
volební místnosti.
Nezapomeňte s sebou vzít platný občanský průkaz nebo pas.
Občané, kteří mají požadavek na přenosnou volební urnu, nahlaste nejpozději do 23. 5. 2014 do 12.00
hod.

Zeměměřický úřad
oznamuje provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území obce
LIBŠTÁT, v období od 14. dubna do 15. prosince 2014.
Výsledkem prací je údržba a obnova měřických značek, jejich signalizačních a
ochranných zařízení a zřizování nových bodů. Práce jsou prováděny ve veřejném zájmu a podle
§ 7 zákona č.200/1994 Sb. o zeměměřictví a změně a doplnění některých zákonů souvisejících s
jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů jsou zaměstnanci po prokázání úředním průkazem
oprávněni vstupovat i vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na pozemky.
Při rozhodování o umístění nové zeměměřické značky se postupuje podle § 3a, písm. b) zákona č.
359/1992 Sb. o zeměměřictví a katastrálních orgánech v platném znění a § 8 zákona č. 200/1994 Sb., rovněž ve
znění pozdějších předpisů.
Zeměměřický úřad žádá občany, aby byli nápomocni při provádění uvedených prací.
ředitel úřadu

Rada městyse na jednání konaném dne 14. 4. 2014
- schválila dodatek smlouvy č. 1, uzavřené dne 14. 1. 2008, mezi městysem Libštát a paní Evou Janatovou,
bytem Libštát 184, na pronájem nebytových prostor v MŠ Libštát, kterým se rozšiřuje pronajímaná plocha o
další místnost (bývalá klubovna skautů).
- posoudila žádost pana Ladislava Piláta, bytem Košťálov182, o přidělení bytu v DPS Libštát a rozhodla
přidělit mu byt č. 210/A do 31. 12. 2014, s možností dalšího prodloužení
- posoudila žádost pana Zdeňka Víta, bytem Husova 82 Semily, o přidělení bytu v DPS Libštát a rozhodla
přidělit mu byt č. 209/A do 31. 12. 2014, s možností dalšího prodloužení.

- se seznámila s výsledkem hodnotící komise pro výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu na projekt „Úprava podlahy pro instalaci podlahového vytápění a hydroizolace
objektu radnice“ a na základě předložených výsledků hodnotící komise vybrala a schválila vítěznou
firmu: Jaroslav Chalupníček, IČ 68256442, K Hájku 1709, 50901 Nová Paka
- schválila novou nájemní smlouvu DMS 9414000172, DMS 9414000173 se společností RWE na základě
účinnosti změny vyhlášky Energetického regulačního úřadu č.: 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v
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energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen ze dne 11. 5. 2009 na pronájem plynárenského zařízení
Č. j.: OU Lib 0100/14, 0101/14 ze dne 10. 2. 2014
- se seznámila s žádostí pana Lukáše Kobrleho, bytem Libštát 296, a paní Ladislavy Hajnové, bytem Libštát
277, a souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem restaurace KD v č. p. 315 včetně ubytovny a
kiosku u splavu na další tříleté období.

Zastupitelstvo městyse se na jednání konaném dne 23. 4 2014
- seznámilo a schválilo návrhy na rozdělení hospodářských výsledků za rok 2013 u PO MZŠ Libštát, č.j. OÚ
Lib 111/14, ze dne 11. února 2014 a MŠ Libštát, č. j. OÚ Lib 109/14, ze dne 11. února 2014.
PO Masarykova ZŠ rozdělila hospodářský výsledek roku 2013 ve výši 185 445,53 Kč takto:
173 484,53 Kč převedeno do rezervního fondu
11 961,- Kč převedeno do fondu odměn
PO mateřská škola převedla hospodářský výsledek roku 2013 ve výši 26 216,- Kč do rezervního fondu PO.
- schválilo inventarizační zprávu obce Libštát za rok 2013 a vzalo na vědomí zápis z jednání hlavní
inventarizační komise, konané dne 31. 1. 2014 na OÚ Libštát, a rozhodlo k datu jednání 23. 4. 2014 vyřadit z
majetku obce předměty podle „soupisu předmětů navržených k odpisu.“
- zamítlo žádost o prodej pozemku pč. 1058 a 1059 v KÚ Libštát č. j. OU Lib 501/13
- seznámilo s předloženými cenovými nabídkami na zpracování změny č. 1, územního plánu městyse Libštát a
rozhodlo, že zpracování změny územního plánu zadá firmě: SURPMO, a.s., Opletalova ul. 1626/36, 110 00
Praha 1, Projektové středisko Hradec Králové, třída ČSA 219, 500 03 Hradec Králové. ZM pověřuje starostu
městyse Libštát pana Luďka Opočenského, aby s firmou SURPMO, a.s. uzavřel smlouvu o provedení díla
- rozhodlo pověřit zastupováním městyse Libštát na jednáních valných hromad honebních společenstev pana
Ing. Miloše Hvězdu. Toto zmocnění platí do konce roku 2014 a zmocněnec je oprávněn činit veškeré úkony
spojené s účastí na jednání valné hromady. ZML ukládá starostovi podepsat plnou moc ve smyslu tohoto
rozhodnutí.
- rozhodlo vyhlásit cílovou odměnu pro zaměstnance úřadu městyse Libštát ve výši 15.000,- Kč za zajištění
bezproblémového přechodu na status městys Libštát. Návrh na rozdělení a vyplacení odměny ihned po splnění
úkolu předloží starosta ke schválení RML.
- jmenovalo hodnotící komisi pro výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na projekt
„Snížení energetické náročnosti obecního úřadu v Libštátě č. p.:198 “ - část: ústřední vytápění a zdroje tepla ve
složení, Ing. Zdeněk Lhota, Ing. David Tauchman, Ing. Jiří Pavlů, Jiří Kotas, Luděk Opočenský. Náhradníky
této komise: Pavel Janata ml., Zdeněk Kousal a David Farský. Tato komise je zároveň pověřena funkcí komise
pro otevírání obálek.
Irena Janatová radní

Společenská rubrika
V měsíci květnu slaví své životní jubileum:

paní Jarmila Kousalová
Oslavenkyni blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní pohody a spokojenosti
do dalších let.

Poděkování za pomoc
Děkujeme za pomoc při přípravě na promítání v KD Libštát na slavnostní setkání Spolku invalidů pod
vedením Lenky Pařilové. Příprava plátna - Zdeněk Láska, Jaroslav Matura. Sbor dobrovolných hasičů v
Libštátě zapůjčil zvukovou aparaturu - Víťa Kříž ml., Roman Daniel, Alena Fejfarová, Květa Včeláková.
Základní škola Košťálov zapůjčila dataprojektor. Byl promítnut dokument - Kruhová cihelna v Libštátě
od jejího založení od roku 1905 až po rok 2013. Vše proběhlo bez závad, ku spokojenosti 120 spokojených
hostů.

Lubomír Fejfar
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Celostátní přebor ČMMJ Pohár mládeže K4M a pohár ředitele firmy RONAL
V sobotu 12. dubna se žáci střeleckého kroužku ZŠ Libštát zúčastnili závodu
mládeže ve střelbě z malorážky a vzduchovky na terče a lovecké terče, žáci si zastříleli
na jim dobře známé střelnici pod Zebínem.
Žáci do 10 let se zúčastnili závodu O pohár ředitele RONALU. Stříleli ze
vzduchovky na terče s loveckou tématikou s maximálním možným počtem 4x50bodů.
Z účasti 10závodníků se v této kategorii na 1. místě umístila Karolína Pechánková
ze ZŠ Libštát s nástřelem 197 bodů. Z chlapců se umístil na 1. místě Lukáš Kvarda
ze ZŠ Libštát s nástřelem 198bodů a bronzový pohár si dovezl Aleš Pecka s nástřelem 167bodů.
V kategorii 10-15let se zúčastnili Celostátního přeboru ČMMJ Poháru mládeže K4M, stříleli z
malorážky také na terče a lovecké terče (liška, kamzík, srnec, divoké prase) s maximálním počtem 4x100bodů.
I v této kategorii se nám velice dařilo a přivezli jsme si velice pěkná a vysoká umístění. Na krásném 1. místě se
umístila v děvčatech Anna Minarčíková ZŠ Libštát s nástřelem 318bodů na 6. místě se umístila Tereza
Hloušková. Z chlapců se na 2. místě umístil Jan Vedral, ZŠ Libštát, s nástřelem 379bodů a krásné 3. místo
si přivezl Martin Jína, ZŠ Libštát, s nástřelem 341bodů, na 5. místě se umístil Radek Pokorný a na 9.
místě Vojta Tomáš.
Také v kategorii nad 15let jsme měli zástupce z bývalých řad ZŠ Libštát- Filipa Malého, který se
umístil na báječném 2. místě s nástřelem 372bodů.
Na správnost dosažených výsledků dohlíželi střelečtí instruktoři, členové střelecké komise OMS Jičín a
členové sportovně střeleckého klubu Zebín. Ceny a poháry předával předseda střelecké komise českomoravské myslivecké jednoty pan ing. Antonín Čech.
Děkuji členům MS Kavkázsko, příteli Michalu Stehlíkovi a příteli Miroslavu Hanskovi za pomoc při
organizování závodu v kategorii vzduchovka a vzornému dozoru při střelbě z malorážky, jakož i některým
rodičům za pomoc. Děkuji také mladým střelcům za příkladné chování se zbraní a za reprezentaci střeleckého
kroužku ZŠ Libštát. Tato soutěž našich mladých střelců jistě nebyla poslední, už 10. května jedeme opět na
Zebínskou střelnici a já doufám, že opět přivezeme skvělá umístění našich žáků.
Sportovní střelbě zdar .
Miroslav Pechánek

ŠACHY – „MLÁDEŽ“
Šachová olympiáda družstev mládeže
2014

Poř.
1
2
3
4
5
6
7

Družstvo (ml. žáci)
ŠK Libštát
Desko "B" Liberec
Česká Lípa - NŠA
ZŠ Jos. Důl "C"
Desko Lib. - ZŠ Ještědská
ZŠ Partyzánská Č. Lípa
ZŠ Jos. Důl - Amazonky

Part.
9
9
9
9
9
9
9

+
5
4
5
3
3
3
2

=
1
1
0
4
2
2
0

- Body
3
21
4 19½
4 18½
2
17
4
17
4
16
7 11½

MP
11
9
10
10
8
8
4

Libštátská šachová mládež pokračuje ve
sbírání týmových trofejí. Opět v Liberci,
tentokrát na šach. olympiádě mládeže,
vybojovalo naše družstvo složené z mladších
žáků 1. místo ve své kategorii! (viz
tabulka). Celkově skončilo na skvělém čtvrtém místě, když přeskočilo hned několik týmů starších žáků i
juniorů.

Krajský přebor ŠSLK do 8 a do 10 let - Šachový svaz Libereckého kraje
Úspěchy si připisují i jednotlivci. Krajským přeborníkem do 8 let se ve Stráži pod Ralskem stal
jednoznačně náš Filip Dolenský. Druhé místo si vybojoval další z našich Adam David. Filipův výkon byl
natolik dobrý, že vyhrál dokonce i kategorii do 10let! V doprovodném turnaji potvrdili své šachové kvality 2.
místem do 12 let Štěpán Dolenský a 4. místem do 16 let Martin Říha. Další naše hráčka Bohunka Bažantová
skončila do 12 let na 18. místě.

ŠACHY – „SENIOŘI“
Poslední kolo KP bylo ve znamení boje o třetí příčku. Přijel k nám letos velmi dobře hrající Turnov.
Nic nenechal náhodě a přivezl své nejlepší hráče. My měli úplně opačné starosti. Pro pracovní vytížení a
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zdravotní indispozice několika našich hráčů jsme pozici soupeři výrazně ulehčili. Nastoupili jsme nekompletní
a prohráli 2,5:5,5. Třetí místo tak patří zaslouženě Turnovu. Druhá skončila Krásná Lípa a postup do II. ligy si
vybojovala Lokomotiva Liberec A. Do KS sestupují: Desko Liberec C, Stráž pod Ralskem a Lokomotiva
Liberec B. My skončili na průměrném 7. místě.
Více podrobností na: http://www.sachy-libstat.8u.cz/
Petr Špinka, ŠK Libštát

Jak se měnil L I B Š T Á T a život v něm:
Zemské a státní uspořádání mělo a má vždy nemalý vliv na život obce a občanů v ní žijících. Změny, které v
průběhu doby ve společnosti probíhají, se tak zákonitě projevují v občanském životě, a i v životě obce. Ani
Libštát nebyl a není v tomto dění výjimkou. Pokusím se některé změny, na které mně paměť dosáhne,
zaznamenat.
Svoje paměti a vzpomínky začnu od doby, kdy jsme se s rodiči do Libštátu přistěhovali jako „uprchlíci
před Němci“ ze Sudet, tj. od listopadu 1938. Bylo to období tzv. „druhé republiky, malé, ale naší“, jak se v té
době říkalo. Tato republika trvala jen do 15. března roku 1939, kdy se stala Protektorátem Čechy a Morava, což
změnilo osudy a život občanů celé země. Stal jsem se žákem druhé třídy obecné školy, umístěné v původní
budově (nyní obecní úřad). Druhá třída byla v prvním patře spolu se třetí a čtvrtou třídou. První třída byla v
přízemí, (nyní úřadovna pošty), dále zde bylo umístěno obecní muzeum, (nyní obecní úřad). Poštovní úřad byl
v budově „obecňáku“. Obecní úřad se nacházel v „měšťance“, hned za vchodem vlevo. Takové bylo základní
umístění správy obce a školství, tehdy ještě hrdě nazývaného „městyse Libštátu“, který měl v tomto období cca
1 7OO obyvatel. Zajímavým, z dnešního pohledu, byl a je i počet živností, kterých zde v té době bylo. Začnu s
jejich výčtem od hořejšího rohu náměstí pro přehled, jaké změny zde později nastaly.
V prvních dvou domech bylo pekařství, majitel František Dědek, který je převzal od svého tchána,
pana Tauchmana. V dalším domě bylo pletařství pana Jiřího Erlebacha. Dále za průjezdem bylo řeznictví,
majitel Pavel Václavík. Dále další pekařství pana Josefa Kobrleho. Ve vedlejším domě působila krejčová paní
Višňáková, které pomáhal její manžel, původně pekař. Tím byla ukončena řemeslnická činnost v domech na
hoření straně náměstí, i když v posledním domě v řadě (u Suchardových, nyní Vlčkových), byla údajně
hospoda a obchůdek v kiosku, o čemž svědčilo rozsáhlé podloubí v průčelí domu. V sousedním domě
provozoval ševcovskou živnost invalida pan Šádek.
Rohový patrový dům na západní straně náměstí byl
hostinec U Paikrů se sálem v poschodí, kde se odehrávala téměř veškerá veřejná osvětová a kulturní činnost v
obci. Bylo zde instalováno rozebíratelné jeviště, které sloužilo pro divadelní činnost vysoce aktivnímu spolku
divadelních ochotníků. V přízemí byla šenkovna hostince. Dále zde byl obchod se smíšeným zbožím, který
vedla paní Zelinková. Venku na rohu budovy byla benzínová pumpa. Na levé straně domu navazoval přízemní
obytný dům p. Vodseďálka, kde byla později umístěna trafika. V dolním rohu západní části náměstí byl další
přízemní dům se štítem do náměstí, kde měl byt a klempířskou dílnu pan Kynčl, a později i elektrodílnu pan
Váňa. V podkroví měl krejčovství pan Václavík. Celá tato západní část náměstí byla změněna stavbou
kulturního domu. Na budovu hostince v západní straně navazovala původní hospodářská usedlost, kde za
průjezdem byl umístěn obchod s elektropotřebami pana Karla Novotného. Dále je napojen dům Lhotových, kde
bylo papírnictví a hodinářství. Tímto objektem byla uzavřena západní část náměstí.
Jižní část zahajovala „roubenka“ Bláhových a pokračovala dále zděným domem, kde měl jeho majitel
pan Kabeláč obchod se šicími stroji a jízdními koly. V domě byla i drogerie pana Čáky. V poschodí měl
ševcovskou dílnu pan Kovařík. V další roubence byla trafika slečny Kulhánkové. V těsném spojení navazovala
sestava dvou patrových budov, kde v přízemí první bylo cukrářství pana Zelinky a prvním patře působil krejčí
pan Janata. Ve vedlejším domě, který vlastnil pan Kovář, byla prodejna oděvů a galanterie. Dále zde byla
prodejna obuvi „Baťa“, kterou provozoval pan Soukup, a později pan Svoboda. Byla zde i opravna bot, kterou
vedl pan Jakl, po osvobození předseda MNV. Bylo zde i holičství a kadeřnictví pana Bedrníka. V suterénu
budovy (do dvora) měl lisovnu šťáv pan Paikr. Východní strana náměstí v dolní části začínala patrovou
budovou hostince U Drešerů, kde v přízemí byla výčepní místnost a v poschodí veliký sál s balkonem. Sál byl
již delší dobu mimo provoz. Byly zde i dva byty. V přízemí byla prodejna konzumu s potřebným zázemím.
Venku, na rohu do náměstí, byla další benzínová pumpa. K objektu patřily i stáje k hospodářství, neboť majitel
vlastnil a obdělával několik hektarů polí. Z vyprávění pamětníků se pamatuji, proč byly na náměstí postavené
dvě velké budovy se stejným účelem. Příčinou byla vzájemná řevnivost a ješitnost dvou místních „furiantů“,
kteří se vzájemně snažili jeden druhého překonat. To vše ještě za CK mocnářství.
Přes ulici je velký
rohový dům „kampelička“, kde přízemí slouží jako provozní podlaží. Bylo zde papírnictví pana Opočenského a
v místě nynějšího vstupu do prodejny potravin byla obecní knihovna, kterou vedl pan učitel Kačer. Pomáhali
jsme mu já a Míla Janata, a to dvakrát týdně. V dalších podlažích byly byty. Na budovu, přes průjezd,
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navazoval dům pana Matury, později Hnyka, kde v přízemí bylo holičství a kadeřnictví a v poschodí četnická
stanice, neboť v té době (za Protektorátu) bylo v Libštátě 6 četníků. Na budovu kampeličky na levé straně
navazovala stejně vysoká budova, kde v přízemí byl hostinec u Boučků. Byty byly v patře a v podkroví měl
„hudební školu“ pan Jech. Vedle této budovy, přes uličku, měla ve svém domě obchod s koloniálním zbožím
paní Fejfarová. V podkroví měl krejčovskou dílnu její synovec, pan Fejfar. Tímto domem se uzavřel okruh
náměstí, kde provozovali svoje řemesla a podniky tehdejší obyvatelé (dnes by to byli tzv. OSVČ) této části
Libštátu. Celkem jich bylo 37. Samozřejmě řemeslná a podnikatelská činnost probíhala i v přilehlých
navazujících ulicích.
Na Beráňáku“, v jeho dolení části, bylo pekařství pana Svobody. Naproti pak opravna obuvi pana
Plichty. Na konci ulice nalevo byla velká budova „Katolák“, kde bylo pohostinství, které vedl pan Mečíř. V
budově byl i velký sál, který později použil pan Plecháč za Svojku k umístění kina „šestnáctky“, jak se tehdy
úzkému filmu říkalo. Za mostem přes Olešku, který měl mostovku z povalů, měla v řadě domků na levé straně,
a to v druhém z nich čistírnu peří paní Bracháčková a v posledním z nich truhlářskou dílnu pan Rohlíček. U
cesty na Hvízdalku měla ve svém domku krejčovskou dílnu paní Kosařová, a v „Uprchláku“ bydlel kominík
pan Beránek“
Ulice podél silnice na Hranice byla také obsazena četnými živnostníky. Hned na jejím začátku, na levé
straně, měl dřevěný kiosek, „Boudu“, jak se zde říkalo, pan Dytrich, válečný invalida. Prodával zde zeleninu,
ovoce a některé nápoje. Komplex dvojdomí patrových budov zahajoval v přízemí prvního domu obchod s
oděvy, prádlem a látkami pana Vedrala. Další dům, „Obecňák“, byl převážně obytný, i když zde byla umístěna
úřadovna pošty, a v suterénu měl krejčovskou dílnu pan Štěpánek, po osvobození starosta obce. V dalším domě
měl obchod se střižním zbožím a výrobou prádla pan Klacek. Na konci ulice postavil pan Paikr obytný a
provozní dům, kam přemístil do suterénu novou lisovnu šťáv. Na pravé straně ulice bylo klempířství pana
Vávry a dále truhlářství a pohřební ústav pana Šimůnka. Na konci komunikace v domě zvaný „Gajďák“ měl
ordinaci pan Dr. Vaník a jeho medik pan Jirouš. (České vysoké školy byly zavřeny). Dále na Hranicích byl
hostinec, též se sálem, který provozoval a vlastnil pan Nožička, jinak řídící učitel obecné školy“.
Na dolení ulici z náměstí byl v roubence, proti tenisovému hřišti, provozován mandl ložního prádla, a
to paní, na jejíž jméno si nemohu vzpomenout, i když jsme byli její zákazníky. Na konci ulice byl válcový
mlýn pana Šafra, poháněný vodní turbínou. Ulice z náměstí na Hoření konec a Bělou byla také plná živností.
Na levé straně byla kovárna a autoopravna bratří Křížových, dále za Farským potokem měl holičství starý pan
Bedrník. Později zde byla umístěna obecní sběrna mléka. Na pravé straně ulice měl řeznictví pan Brož, vedle
pak budova požární zbrojnice, na které byla za války umístěna i výkonná siréna dle požadavku tehdejších
předpisů. Vedlejší dům U Devátých byl prodejnou potravin a koloniálního zboží. Prodávali i uhlí a vlastnili i
další benzínovou pumpu. V Libštátě byly celkem tři benzínové pumpy, přičemž počet aut nepřevyšoval deset.
Za Protektorátu byl benzín na příděl a ten měl v omezeném množství jen pan dr. Vaník, a tak se většina aut
upravila na pohon dřevoplynem nebo odložila do garáže.
-pokračování příště
Jaroslav Pavlů

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
proběhne v sobotu 7. června 2014
v čase od 14.00 hod. do 14.20 hod. na náměstí v Libštátě
Jedná se o složky komunálního odpadu, které nelze běžně pro jejich nebezpečné vlastnosti
odkládat do klasických sběrných nádob. Proto využijte této příležitosti a ve stanovené době přivezte tyto
odpady na náměstí, kde od Vás budou zdarma odebrány.
Další informace poskytne obecní úřad nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb na
telefonním čísle 483 312 403.
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Redakce žádá dopisovatele o průběžné a včasné dodávání příspěvků!
Příspěvky odevzdávejte na OÚ Libštát nebo zasílejte na email: sprava@libstat.eu
Uzávěrka příštího čísla bude v pátek 30. 5. 2014.
Vydavatel: OBEC LIBŠTÁT ev.č. MKČR E 14458
OÚ - internetové stránky www.libstat.e-obec.cz ; e-mail adresa: obec@libstat.eu
OÚ - 481 689 300; starosta - 481 311 210; matrika - 481 689 547;
vedoucí dílny K. Jiříček – 775 588 372; vedoucí DPS – Hana Paldusová – 775 588 371
záchranná služba: 155 ;
hasiči: 150
policie: 158
SOS: 112
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