Libštátský zpravodaj
č. 5 – květen 2015
Vážení spoluobčané, milí sousedé, čtenáři Libštátského zpravodaje,
v tomto květnovém čísle bych Vás rád ve stručnosti seznámil s aktuálním děním v našem městysu Libštát a
dovolil bych si Vás pozvat na druhý ročník VýšlaPPu okolím Libštátu a na připravovaný Dětský den.






Jednání Rady městyse Libštát č. 5/2015 z 13. dubna 2015
Rada městyse Libštát přidělila byt v DPS č. 118/B paní Bohuslavě Říhové a byt č. 116/B panu Stanislavu
Konopáčovi do 31. 12. 2015 s možností dalšího prodloužení
pověřila starostu podpisem smlouvy se společností VIPO CZ s.r.o. na provádění rozpočtu nákladů na vytápění
jednotlivých bytů a prostor v DPS a MŠ (tam kde jsou instalovány poměrové měřáky tepla)
zrušila podklad pro výpočet tepla v č.p. 212 za rok 2013
schválila smlouvy a účelové dotace ve výši do 50 000,- Kč poskytovaných městysem Libštát organizacím a
spolkům na činnost v roce 2015
Český rybářský svaz - MO Košťálov
ŠK Libštát - šachový klub
TJ Jiskra (mládež fotbal)
Centrum pro zdrav. postižené LK
Český svaz včelařů - MO Libštát
ČSOP Křižánky - stanice Libštát
TJ Jachting Libštát

Celkem






5 000,- Kč
20 000,- Kč
45 000,- Kč
1 500,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
4 000,- Kč

Svaz diabetiků
Diakonie ČCE Vrchlabí
Svaz tělesně postižených - MO Libštát
Myslivecké sdružení Kavkazsko Libštát
Fokus obč. sdružení Semily
SDH Libštát

1 000,- Kč
2 000,- Kč
15 000,- Kč
10 000,- Kč
2 000,- Kč
5 000,- Kč

131 500,- Kč

pověřila starostu podpisem dodatku č.4 nájemní smlouvy mezi paní Janou Hoškovou a městysem Libštát na
pronájem pozemku p.č. 261/3 (příjezdová komunikace ke koupališti)

Jednání Rady městyse Libštát č. 6/2015 z 27. dubna 2015
Rada městyse Libštát pověřila 2. místostarostu pana K. Jiříčka, aby zajistil vypracování cenových návrhů na
možné umístění přenosné elektrocentrály do kotelny v DPS, MZŠ a MŠ Libštát, které by umožňovalo, aby tyto
objekty bylo možné vytápět i při výpadku el. proudu
rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt č. 4 v č.p. 32 paní Markétě Pechánkové do 30. 6. 2016
rozhodla na základě cenové nabídky a analýzy úspor změnit dodavatele zemního plynu na období 1. 9. 2015 –
31. 12. 2016 pro objekty čp. 242 (kino) a čp. 324 (DPS). Novým dodavatelem bude firma Vemex Energie a. s.

Členění a barevnost fasády Úřadu městyse Libštát (autor Ing. Aleš Kožnar – Design, Jilemnice 13)
Zastupitelé městyse Libštát se na
březnovém jednání ve většině shodli na provedení
fasády na úřadu městyse dle architektonického
návrhu pana Ing. Aleše Kožnara z Jilemnice. Na
plochu fasády budou nalepeny polystyrenové
fasádní profily od firmy Interia. Po dořešení a
vyjasnění různých detailů a požadavků byly tyto
fasádní prvky objednány, aby se mohlo co nejdříve
začít pracovat na dokončení této fasády. A jaká že
bude barevnost fasády? V odstínech barvy žluté
jako na škole a školce? Nechte se překvapit.
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VýšlaPP okolím Libštátu
neděle 31. května 2015, start 9.00 – 11.00 hodin
Přátelé a kamarádi PP si Vás dovolují pozvat na 2. ročník VýšlaPPu okolím
Libštátu, který se bude konat v neděli 31. května 2015.
Start a cíl bude opět na fotbalovém hřišti v Libštátě. Start bude od 9.00 do
11.00 hod.
Jsou pro Vás připraveny nové trasy v délce 7 (takzvaná kočárková trasa), 14 a
20 km. Nově je do VýšlaPPu zařazen běh na 7 km trase, který bude hromadně
odstartován v 10 hodin. No a pro příznivce kol je připravena cyklotrasa v délce cca 30
- 35 km.
Občerstvení zajištěno. Počasí snad vyjde. Věříme, že se opět v hojném počtu sejdeme a …. (v loňském roce se nás
zúčastnilo 113 - nejstarší 78 let a nejmladší 8 měsíců)
Bližší informace budou včas upřesněny na plakátech, internetových stránkách či v místním rozhlase, neboť
přípravy stále probíhají.

Dětský den aneb Tatínkové a chlapi dětem
sobota 6. června 2015 od 14 hodin
Tatínkové a chlapi v roli organizátorů a pořadatelů této akce, ve
spolupráci s úřadem městyse Libštát, si dovolují pozvat všechny děti a
maminky na Dětský den v Libštátě, který se bude za příznivého počasí konat
v sobotu 6. nebo v neděli 7. června 2015 od 14 hodin v Libštátě.
Bližší informace Vám budou včas upřesněny na plakátech,
internetových stránkách či v místním rozhlase, neboť přípravy stále probíhají.
Tímto bychom rádi vyzvali další tatínky a chlapy, kteří by rádi
spolupracovali na organizaci a přípravách tohoto Dětského dne, ať nás
kontaktují (starosta +420 724 180 470). Moc děkujeme.
Přeji Vám všem krásný květen

Pavel Janata, starosta

Střípky z II. světové války v Libštátě

 Víme o dvou libštátských občanech, kteří se zúčastnili našeho zahraničního odboje. Byli to Milan Belda a
Bohuslav Grunt. Oba působili v Británii. Milan Belda byl dokonce přijat k letectvu, a to nejprve jako palubní
radista, pak střelec u 311. bombardovací perutě. Především v letech 1941-42 se zúčastnil řady bojových letů.
 Také Libštát měl občany perzekvované německými nacisty. Šlo, stejně jako v celém protektorátě, o rodinné
příslušníky našich zahraničních vojáků. Beldovi i Gruntovi byli uvězněni v internačním táboře ve
Svatobořicích. Zde František Belda, otec Milanův, zemřel. V Bavorsku byl vězněn Jaroslav Vinklář, odsouzený
r. 1943 na čtyři a půl roku. Osvobodil ho až příchod americké armády.
 Libštátský občan pan Luděk Pergel, který nedávno oslavil významné životní jubileum, se jako mladík v roce
1945 zúčastnil Pražského povstání.
 Dne 18. 3. 1942 byly odpoledne z farního kostela sv. Jiří odebrány pro válečné účely dva bronzové zvony o váze
426 a 139 kg.
 Mnoho mladých lidí muselo odejít na práci do Německa a jím okupovaných zemí (tzv. totálně nasazení).
Pravděpodobně nejdále se dostal truhlář Jaroslav Volšička, a to až do Norska za polární kruh, kde ovšem při
bombardování přišel o oko. Ještě hůře dopadl Ludvík Šádek, který pracoval v Mostu (tehdy na území tzv.
Sudet) a tam zemřel.
 Masarykova škola byla v roce 1944 částečně zabrána pro totálně nasazené dělníky, později přímo pro potřeby
německé armády. Děti si od podzimu 1944 do jara 1945 chodily pro úkoly na evangelickou faru nebo obecnou
školu (dnešní OÚ).
 Šetření a nedostatek surovin vedly za války až k tomu, že například v Libštátě byly odstraněny všechny poštovní
schránky s výjimkou pošty, kam musel každý dojít i s obyčejnou pohlednicí.
 Ke konci zimy 1945 přišli do Libštátu němečtí uprchlíci z východu. Jeli na selských povozech, na kolech nebo
putovali pěšky. Obec je musela ubytovat v budově dnešního kina a v hostincích.
 Po osvobození v květnu 1945 nastává zřejmě největší stěhování v dějinách Libštátu. Jenom v letech 1945 až
1946 odešlo do pohraničí kolem 50 libštátských rodin, což představuje asi 200 osob. Městys už pak nikdy
nedosáhl dřívějšího počtu obyvatel. Libštátští odcházeli především na Liberecko, Jablonecko, Vrchlabsko,
výjimečně do Děčína, Štětí, Teplic, Šluknova apod.
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Antonín Šváb

Naše škola v dubnu
Měsíc duben představoval pro mnohé žáky dobou
intenzívního učení, a to především pro deváťáky připravující se na
přijímací zkoušky. Poctivá práce se vyplatila, neboť velice dobře
obstáli, ba dokonce někteří z nich skončili mezi nejlepšími.
Také v tomto měsíci bylo tradiční vyučování doplněno i
jinými zajímavými činnostmi. Hned 1. dubna proběhly velikonoční
dílny, na jejichž konci ožilo prostředí školy spoustou hezkých
výrobků. Dne 17. dubna zavítali všichni žáci od 1. do 9. třídy do
místního kulturního domu, kde viděli hezké hudebně-taneční
vystoupení handicapovaných dětí i dospělých s názvem „Patříme
k sobě“. Ve středu 22. dubna přijela na naši školu návštěva z
německého Ortrandu. Pan ředitel Karsten Ziemann a jeho
zástupkyně si se zájmem prohlédli školu i městys Libštát a seznámili se s jejich historií. Byla sjednána další
spolupráce, do které se postupně zapojí učitelé a žáci obou škol. Je toho samozřejmě více, o čem by se dalo psát.
Například o účasti 5. a 9. třídy na projektových dnech semilského gymnázia, o tzv. jarní výtvarné dílně na ZŠ ve
Staré Pace, kam jelo 10 našich žákyň, dále o účasti ve výtvarných soutěžích nebo návštěvě kulturního programu
s názvem Z Kytice apod. Dramatický kroužek dokončuje přípravy na své vystoupení koncem školního roku.
Závěrem nemohu nepřipomenout velice silný zážitek, který jsme si v úterý 28. dubna odnášeli z auly
semilského gymnázia, kde část našeho učitelského sboru a žáci 7. až 9. třídy zhlédli a vyslechli působivý pořad o
siru Nicholasi Wintonovi, zachránci 669 československých dětí.
Antonín Šváb

Libštátská vzduchovka 2015
V sobotu 7. března uspořádali členové Mysliveckého sdružení
Kavkázsko Libštát se sportovně – střeleckým klubem Zebín v
tělocvičně Masarykovy základní školy v Libštátě závod mládeže ve
střelbě ze vzduchovky při použití puškohledu na lovecké redukované
terče. Druhého ročníku závodu se zúčastnilo 32 mladých závodníků a
závodnic. Mladí závodníci stříleli 40 ran na lovecké redukované terče
- lišky, srnce, kamzíka a kňoura. Byli rozděleni do šesti kategorií.
Žáci/žákyně stříleli vše vleže s pevnou oporou. Dorostenci/dorostenky
vleže s oporou loktů. Pouze junioři stříleli lišku vleže s oporou loktů,
srnce s oporou pevné tyče, kamzíka s oporou volné tyče a kňoura
z volné ruky.
Absolutním vítězem se stal Hansko Adam, SK MZŠ Libštát (střelecký kroužek Masarykovy základní
školy Libštát), který zvítězil i v kategorii žáků nástřelem 396 bodů!! (liška 98, srnec100, kamzík 100 a kňour 98).
Druhé místo v kategorii žáků obsadil Kvarda Ondřej, SK MZŠ Libštát nástřelem 390 bodů. Třetí místo vybojoval
Jína Daniel, SK MZŠ Libštát nástřelem 388 bodů.
V kategorii žákyň zvítězila Hansková Natálie, SK MZŠ Libštát nástřelem 379 bodů. Druhá skončila
Pechánková Karolína, SK MZŠ Libštát nástřelem 368 bodů a třetí Slámová Diana z Nové Paky nástřelem 368
bodů.
V kategorii dorostenců získal prvenství Tomáš Vojta, SK
MZŠ Libštát nástřelem 387 bodů. Druhé místo obsadil Čechura
Šimon z Hořic nástřelem 385 bodů. Třetí místo vybojoval Pokorný
Radek, SK MZŠ Libštát, nástřelem 365 bodů.
V kategorii dorostenek zvítězila Minarčíková Anna, SK
MZŠ Libštát, nástřelem 379 bodů.
Druhé místo si vystřílela Hejduková Simona z Chodovic
nástřelem 376 bodů. Třetí místo si vybojovala Ticháčková Martina
z Nové Paky nástřelem 375 bodů.
V kategorii juniorů zvítězil Vedral Jan, ČLA Trutnov,
nástřelem 374 bodů. Druhé místo obsadil Martin Jína, SK MZŠ
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Libštát nástřelem 358 bodů. Třetí místo vybojoval Hejduk Marek z Chodovic nástřelem 313 bodů.
V kategorii juniorek se zúčastnila Bucharová Petra z Bělé s nástřelem 304 bodů.
Po vyhlášení výsledků, předání pohárů a věcných cen byla vylosována (ze všech startujících závodníků)
hlavní cena – puškohled darovaný firmou Diana Kraus, který si odnesl Šeps Matyáš z Libštátu. Gratulujeme!!
Odměnou všem pořadatelům a hlavnímu rozhodčímu Ing. Josefu Krausovi byly nakonec rozzářené oči
soutěžících.
Po celou dobu soutěže bylo o všechny zúčastněné dobře postaráno. Občerstvovací stánek si vzali na
starost členové MS Kavkázsko Libštát. Celá akce by nebyla možná bez podpory vedení Základní školy v Libštátě,
MS Kavkázsko Libštát, SSK Zebín a sponzorů: Josef Chuchlík, Honební společenstvo Libštát, Lesy ČR, Trevos
Košťálov, obec Svojek, obec Bělá, KOVAP Náchod s.r.o. Semily, Beneš a Lát a.s. Sutice, Moštovna Lažany , Ing.
Jan Sláma, Samohýl Lomnice nad Popelkou, OMS Semily, Diana Kraus.
V roce 2016 chceme uspořádat 3. ročník Libštátské vzduchovky a doufáme, že tento závod se stane
tradicí.
Lovecké sportovní střelbě zdar!
Buchar-Pechánek-Kraus

Společenská rubrika
V měsíci květnu slaví své životní jubileum:
paní Jarmila Kousalová
a pan Josef Hošek
Jubilantům blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní pohody a
spokojenosti do dalších let.

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
proběhne v sobotu 6. června 2015
v čase od 14.00 do 14.20 hod. na náměstí v Libštátě
Jde 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.

Sběrný dvůr opět v provozu
Oznamujeme občanům, že mohou opět využívat služeb sběrného dvora za KD Libštát a to každou
lichou sobotu od 9.00 do 12.00 hod.
Redakce žádá dopisovatele o průběžné a včasné dodávání příspěvků!
Příspěvky odevzdávejte na OÚ Libštát nebo zasílejte na email: info@libstat.eu
Uzávěrka příštího čísla bude v pátek 29. 5. 2015.
Vydavatel: OBEC LIBŠTÁT ev.č. MKČR E 14458
OÚ - internetové stránky www.libstat.e-obec.cz ; e-mail adresa: info@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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