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Vážení spoluobčané, milí sousedé, čtenáři Libštátského zpravodaje,
v tomto zářijovém čísle si Vás dovolím seznámit s těmito aktuálními informacemi.
1 | Volby do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR 2018
• volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech 5. a 6.
října 2018
• Současně s volbami do zastupitelstev obcí proběhnou
volby do Senátu Parlamentu ČR, které se tentokrát týkají
i „našeho“ volebního obvodu Jablonec nad Nisou.
• V termínu 5. a 6. října se koná první kolo senátních
voleb, případné druhé kolo proběhne 12. a 13. října
2018
• V Libštátě se volí v rámci jediného volebního okrsku se
sídlem Libštát 198, 512 03. Volební urna bude umístěna
jako vždy v zasedací místnosti v 1. patře radnice městyse Libštát.
• Volební místnost se otevře v pátek 5. října 2018 ve 14.00 a uzavře ve 22.00, v sobotu 6. října se otevře v
8.00 a uzavře ve 14.00.
• Zastupitelstvo městyse na svém jednání 20. června 2018 schválilo počet členů zastupitelstva pro
komunální volby na 15 členů. Kromě zastupitelstva bude pracovat pětičlenná rada městyse.
• Pro komunální volby byly v Libštátě registrovány dvě politické strany: Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová a Občanská demokratická strana a jedno sdružení nezávislých kandidátů:
Hasiči pro Libštát
• Jmenné seznamy kandidátů je možné najít na stránkách www.volby.cz
• Volební lístky pro komunální i senátní volby obdrží všichni voliči před termínem voleb.
• Jakmile se uzavřou volební místnosti, začne sčítání hlasů volebními komisemi a odesílání výsledků do
Českého statistického úřadu, který bude postupně uvolňovat konečné výsledky komunálních voleb v
jednotlivých obcích.
• Na základě výsledků se v obcích sestavují nová zastupitelstva. Vedení obce, včetně starosty, je zvoleno na
ustavujícím zastupitelstvu.
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.
2 | Sběrný dvůr v Libštátě v roce 2018 | každý lichý pátek 14 – 17 hod. | každá sudá sobota 9 – 12 hod.
Ukončení sběrného dvora v roce 2018 je naplánováno na pátek 23. listopadu.
3 | Oprava komunikace z Libštátu na Svojek
Na opravě této komunikace od křižovatky k panelové cestě až za Svojecký háj jsme se domluvili
s firmou LTM Krkonoše s.r.o., která v Libštátě již realizovala novou komunikaci na Radčanech, k Belvederu a
opravila komunikace k zastávce ČD, k bytovkám pod zastávkou ČD a v neposlední řadě opravila křižovatku
u železničního přejezdu na Bělou a část komunikace Na Hořením konci. Ve Svojeckém háji je naplánováno
stržení krajnic, aby srážková voda mohla odtékat do příkopů, a pak hlavně lokální opravy těch nespočetných
děr v komunikaci. Nyní pouze čekáme na dokončení již dříve nasmlouvaných zakázek firmy v jiných obcích,
po kterých by měla firma přijet k nám do Libštátu a konečně nám opravit ten náš tankodrom.
4 | Trhlina v komunikaci od radnice směr Ptačák, Nad Kotlem
Mnozí z Vás si jistě všimli zvětšující se trhliny na této komunikaci. Na místě jsme se sešli
s odborníkem, který nám doporučí postup při této nutné opravě. Je nutné zjistit příčinu, která může být
v ujíždějícím svahu, nebo ve špatném podloží této komunikace. Odborníci stanoví, jak v tomto případě
opravy postupovat a jaké případné omezení bude nutné navrhnout, abychom tuto komunikaci zachránili od
případného utržení svahu, včetně části komunikace. Dá se říci, že vzniklé trhliny se nacházejí v prostoru,
mezi vzrostlými stromy. V místě, kde jsou u komunikace stromy, trhliny nejsou.
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5 | Rekonstrukce výčepního a obslužného baru v restauraci v KD
Částečně omezený provoz
„naší, Vaší“ restaurace se blíží do
finále. Vzhled výčepního a
obslužného baru je laděn do
stejného stylu jako venkovní terasa
KD, dalo by se říci, že to je taková
druhá bedýnka na brambory,
kazatelna, bramborárna, jak tomu
někteří z Vás rádi říkají. Obložení
barových pultů je provedeno ze
sibiřského modřínu, velice zdařile a
odborně provedl II. místostarosta
pan Karel Jiřiček, skříňky nám dodal
Petr Mečíř z Libštátu (firma Krab),
stavební a bourací práce provedla
naše technická skupina a pan Pavel
Janata
st..
Celkový
návrh
rekonstrukce
výčepního
a
obslužného baru, včetně návrhu
skříněk, jsem si dovolil navrhnout já.
A to i včetně vymalování (které jsem
si velice užil) pro někoho z Vás
možná hodně vyzývavou barvou.
Ještě nás čeká zakoupení kvalitního
osvětlení těchto barů. Poté by mělo
přijít na řadu nové vymalování restaurace (to ale asi až v příštím roce) a do budoucna zakoupení nových
stolů, židlí a možná i nějaké podlahové krytiny. I některé židle na sále si žádají výměnu, vždyť dle informací
těch, co si ještě mnoho pamatují, jsou některé židle na sále již 50 let.
6 | Koupaliště a kiosek
Velice rádi bychom poděkovali všem věrným návštěvníkům našeho koupaliště. Letošní koupací
sezóna se opravdu vydařila, a to hlavně díky II. místostarostovi panu Karlu Jiříčkovi, který po celou dlouhou
sezónu udržel čistou a kvalitní vodu v takovém stavu, že nám jí všichni okolní mohli závidět. Karlovi tímto
veřejně děkuji za veškerou odvedenou péči a starost, které takto velké koupaliště, bez jakéhokoli čištění,
vyžaduje. A už nezahálíme a připravujeme se na rekonstrukci, která by měla proběhnout v příštím roce.
Zároveň jsme se konečně pustili do zlegalizování stavby našeho kiosku.
7 | Oprava lavičky u panelové cesty
Velký dík patří panu Kváčovi, chalupáři, který sám od sebe opravil dřevěnou lavičku u panelové
cesty. Velice rádi bychom do budoucna opravili všechny lavičky, které by měly sloužit pro odpočinutí na
procházce a ke kochání se pohledy na krásné zákoutí našeho Libštátu a okolí. Ne každý to však takto vnímá
a u laviček vidíme často velký nepořádek, bývají zdrojem požáru, no doba je prostě taková. Byl bych rád,
aby lavičky byly opraveny a sloužily nám všem k účelu, ke kterému jsou určeny.
8 | Vrt v Hliňáku
Připravuje se výběrové řízení na dodavatele této stavby. Se stavbou je plánováno začít ještě letos,
dokončení je v plánu v první polovině roku 2019.
9 | Kanalizace v Libštátě
Výběrové řízení včetně otevírání obálek již proběhlo. Valné hromadě dobrovolného svazku obcí
Košťálov a Libštát, která se bude konat v pondělí 24. 9.2018, bude výsledek výběrového řízení předložen
s doporučením uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem.
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10 | Nové pohlednice Libštátu
V průběhu října Vám budou představeny dvě nové krásné pohlednice našeho Libštátu, které budou
určeny k prodeji.
11 | Most u Včeláků na Hořením
konci
Podařilo se nám to, na co
jsme
všichni
dlouho
čekali.
Dokončujeme rekonstrukci mostu na
Hořením konci u Včeláků, který
Libštátu dělal několik desetiletí
ostudu. Přejet po mostě vyžadovalo
hodně velkou opatrnost a určitou
zkušenost. Rekonstrukce se povedla
ve velice krátkém časovém úseku,
a to hlavně díky firmě, která dodala
ocelovou mostovku a dubové trámy,
ale také firmě DS Logistic a její
stavební divizi, která nám vyšla
operativně vstříc a po stavební
stránce vše stihla tak, jak bylo
dohodnuto. Velký dík patří i
spoluvlastníkům komunikace, kteří
nechali po dobu rekonstrukce mostu
přejet všem třem odříznutým
vlastníkům nemovitostí po této
soukromé komunikaci. Tento most
jsme neměli evidovaný v majetku, a tak by se dalo říci, že byl ničí. Rekonstrukcí se most stane naším
majetkem. Dalším krokem bude darování částí komunikací navazujících na most. Nosnost mostu bude 10 t.
12 | Oprava veřejného osvětlení
Díky získané dotaci na veřejné osvětlení bude ještě letos provedena výměna 9 ks lamp veřejného
osvětlení (5 ks na náměstí a 4 ks od radnice směr Ptačák). Celkové výdaje 223 000,00 Kč, z toho je dotace
ve výši 111 000,- Kč
13 | Masarykova základní škola Libštát
O prázdninách jsme u základní školy odstranili nevzhledný a zbytečně veliký přístřešek na kola. Pod
tímto odstraněným přístřeškem bylo nutné vyrovnat plochu a dodláždit chybějící místa žulovými kostkami.
Dále u této plochy dojde k výměně nevyhovujícího a nebezpečného zábradlí, které je ukotveno do
stávajícího kamenného tarasu. Zábradlí je hotové a čeká jen na montáž. Zábradlí provedl zámečník pan
Hlava z Libštátu a montáž provede pan Chalupníček, také z Libštátu. Oba tito řemeslníci se již podíleli na
zábradlí u radnice, u rampy KD, u venkovní trasy KD (bramborárny). Odstranění přístřešku provedla naše
technická skupina. Vyrovnání a zadláždění plochy provedl pan Pavel Janata st. Škola zakoupila nový
modernější krytý přístřešek na kola. Finální umístění tohoto přístřešku se dolaďuje.
14 | Mateřská škola Libštát
O prázdninách jsme se věnovali údržbě dětského hřiště pod školkou. Naše technická skupina
provedla nové osazení betonových dlaždic okolo pískoviště, záhonku a nátěry všech herních prvků. Z čeho
máme ale největší radost je vybudování nového bezpečného multifunkčního hřiště s umělým povrchem
místo poškozené asfaltové plochy. Dále jsme nechali opravit navazující asfaltovou plochu, na kterou si děti
budou kreslit barevnými křídami.
Obě dvě hřiště jsou všem návštěvníkům veřejně přístupné, je však nutné dodržovat návštěvní a
provozní řád.
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15| Parková úprava u radnice
Jsem velice rád, že se nám na jednání zastupitelstva podařilo projednat a schválit realizaci
parkových úprav u radnice (v místě bývalého dětského hřiště), kde je na kamenném tarasu umístěna na
dřevěném podkladu bronzová pamětní deska, která bude doplněna o jména padlých.
Už od prvopočátku myšlenky umístit pamětní desku k radnici jsem měl jasnou představu o tom, že
na travnaté ploše vznikne odpočinkový a oddychový parčík s lavičkami, ale hlavně s reprezentativním
přístupem k pamětní desce, která byla léta uložena v zapomnění, protože se pro ni nenašlo vhodné místo.
Navržené parkové úpravy řeší kompletně zbývající okolní nedokončené prostory u budovy, tj.
mlatové pěšiny, dřevěný přístřešek pro odpadní nádoby, novou dřevěnou výplň plotu, živé ploty, odpočívadlo
s lavičkami, listnaté stromy, záhony ze štěrku pro trvalky, okrasné trávy a nízké okrasné keře.
Slavnostní otevření parku a odhalení pamětní desky se jmény padlých je naplánováno na 11.
listopadu 2018 (slavnostní odhalení v rámci Libštatského pozdního léta na Den válečných veteránů).
Touto poslední realizací dokončíme to, co jsme společně během 4 let změnili k nepoznání, venkovní
i vnitřní vzhled radnice, nová bezbariérová rampa, stožáry s vlajkami, návykovou lavičkou atd.
Autorem a realizátorem parkových úprav je pan Tomáš Kuřík, který realizoval a navrhl parčík i před
Masarykovou základní školou.
16 | Kamenný kříž v Libštátě u dílen, památka místního významu
Mnozí z Vás si jistě všimli, že byla zahájena rekonstrukce této památky, na kterou jsme z
Libereckého kraje, z Programu 8.2 podpora ochrany přírody a krajiny, obdrželi dotaci ve výši 70% celkových
nákladů. Položkový rozpočet na tuto akci je cca 72 000 Kč. Dotace je ve výši 50 400 Kč. Ukončení realizace
se již blíží, a proto připravujeme slavnostní žehnání tohoto památného kamenného kříže.
17 | Zasedací místnost a knihovna
Podařilo se nám také realizovat plánovaný kuchyňský kout mezi zasedací místností a knihovnou v I. patře
budovy radnice. Tuto kuchyňku bude možné využívat pro potřeby zasedací místnosti (schůze, jednání, různá
setkání, šachové zápasy atd.), ale i pro návštěvníky naší knihovny.
18 | Výzva na obsazení bytových jednotek v objektu č. p. 32 (Kampelička) a 212 (MŠ)
Starosta městyse Libštát vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení bytů v č. p. 32 a 212

Výzva pro zájemce o pronájem obecních bytů:
1_ byt umístění v 2. podlaží domu č. p. 32 (Kampelička)
velikost bytu je 1+1, celková výměra i s příslušenstvím činí 45,5 m2 podlahové plochy
2_ byt umístění v 2. podlaží domu čp. 212 (Mateřská škola)
velikost bytu je 1KK, celková výměra i s příslušenstvím činí 36,5 m2 podlahové plochy
Pro oba byty
nájemné bude stanoveno smluvní
po předběžné domluvě v kanceláři ÚML (tel.: 481 689 300, 724 180 470, 775 588 370), bude
v období od 24. 9 do 15. 10. 2018 umožněna prohlídka bytu
písemnou žádost o pronájem bytu budou přijímány v kanceláři ÚML do 19. 10. 2018.

19 | Libštátský zpravodaj | ročník 10 - č. 9 září 1993 | před 25 lety
Je přílohou na webových stránkách městyse Libštát a facebooku.
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20 | Výzva na obsluhu restaurace a ubytovny v KD Libštát
Starosta městyse Libštát vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení místa:
obsluha restaurace a ubytovny KD Libštát
Místo výkonu práce:

městys Libštát, Kulturní dům čp. 315, 512 03 Libštát

Náplň práce:

obsluha restaurace a ubytovny KD Libštát

Pracovní poměr:

celý úvazek na dobu určitou (s možností změny na neurčito)

Platové podmínky:

Základní hrubá zaručená mzda ve výši 14.900 Kč + 2% z měsíční tržby, po
zapracování možnost osobního ohodnocení a odměn.

Služební byt:

možnost ubytování ve služebním bytě přímo v objektu KD čp. 315

Požadavky:
zdravotní způsobilost
doložení vhodné praxe
dobré organizační schopnosti
spolehlivost, trpělivost, komunikativnost, kreativita, ochota a vstřícnost
schopnost pracovat s výpočetní technikou
ochota k doplňování vědomostí a přijímání nových technických postupů a vybavení
schopnost přípravy slavnostních tabulí
vlastní motivace a schopnost přinášet nové podněty k zlepšení služeb
kultivovaný vzhled
ochota spolupracovat a vytvářet příjemné prostředí
Předpokládaný termín nástupu:

1. 10. 2018

Náležitosti písemné přihlášky:
jméno, příjmení, datum a místo narození
adresa trvalého pobytu, telefonické spojení
originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
stručný životopis
Termín podání písemných přihlášek:
Na adresu:

do 27. 9. 2018 do 14.00 hod.

Městys Libštát, Libštát 198, 512 03 Libštát
Vybraní zájemci mohou být vyzváni k osobnímu pohovoru.

Upozornění pro uchazeče:
Neúplné přihlášky (bez požadovaných náležitostí a příloh) mohou být vyřazeny!
Vyhrazené právo vyhlašovatele:
Starosta městyse Libštát si vyhrazuje právo veřejnou výzvu zrušit nebo nevybrat žádného z přihlášených zájemců.
Kontakt:
tel. 481 311 210, 724 180 470, e-mail: starosta@libstat.eu

Poslední jednání stávajícího zastupitelstva městyse Libštát se bude konat 3. října 2018 od 19
hodin v I. patře budovy Úřadu městyse Libštát, v zasedací místnosti.
Příště bych Vás velice rád seznámil o nově zrestaurovaných věžních hodinách na kostele sv. Jiří, o
(snad pro nás pro všechny příznivém) výsledku jednání změny umístění hlavní silnice na křižovatce silnic
pod kostelem, o zahájení řízení o vydání turistické známky městyse Libštát.
.
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Ohlédnutí za loňským školním rokem
Školní rok 2017-18 jsme zahájili otevřením odpočinkové zóny před školou a ani jsme se nenadáli a
už byl za námi. Vedle běžné výuky se žáci naší školy zúčastnili mnoha vzdělávacích, kulturních,
preventivních a sportovních akcí. Učitelé připravili zajímavé projektové dny zaměřené na aktuální témata a
proběhly mnohé tradiční akce, jako například Den Země, English day, Terezín, harmonizační pobyt, lyžařský
výcvik, branně-sportovní výcvik a žáci 9. ročníku úspěšně odprezentovali své absolventské práce. S krátkým
kulturním vystoupením našich žáků jste se mohli setkat při vítání občánků, vánoční besídce v kulturním
domě či v pečovatelském domě, secvičené divadelní představení zhlédli kromě našich žáků i děti z MŠ a
žáci ZŠ Košťálov.
Pokračovali jsme ve spolupráci s Masarykovou základní školou ve Staré Pace uspořádáním
výtvarných dílen a exkurzí do Národní galerie v Praze (za finanční podpory MAS Brána do Českého ráje).
Během roku proběhly i společné akce se Základní školou v Košťálově, v Horní Branné a SŠGS Nová Paka. I
v tomto školním roce pokračovala bohatá spolupráce se školou v německém Ortrandu – proběhly čtyři
výměnné pobyty s množstvím sportovních a naučných aktivit, přičemž si naši žáci procvičili svou němčinu a
angličtinu v rodinách, kde byli ubytováni. Rozvíjela se též spolupráce s firmou DS Holding, které tímto též
děkujeme za sponzorské příspěvky, a těšíme se na další spolupráci.
Možnosti dalšího nasměrování po ukončení povinné školní docházky ukázala žákům a jejich rodičům
nově uspořádaná akce s názvem Miniburza, kde se prezentovaly okolní střední školy.
Proběhl také další ročník školních běžeckých závodů, což je akce spolku rodičů a přátel školy a
střelecké závody organizované místním sdružením MS Kavkázsko, kde mají děti šanci ukázat i jiné
dovednosti, než ve školních lavicích.
Dále bych chtěla věnovat pozornost projektům, na které se nám podařilo získat finance z MŠMT a
EU. Již druhým rokem jsme realizovali projekt s názvem Učíme se aktivně a hravě!, na který jsme obdrželi
dotaci 518 622,- Kč, díky němuž mohou žáci zdarma navštěvovat doučování, čtenářský klub a klub logiky a
deskových her. Ve spolupráci se Vzdělávacím centrem Turnov jsme pokračovali v projektu Individuálně, ale
společně a jinak, který nám umožnil rozšířit školní poradenské pracoviště o pozici speciálního pedagoga.
Doprava žáků na plavání byla dotována částkou 15 750,- Kč. Na konci školního roku nám byla schválena
dotace na projekt modernizace učebny F – Ch ve výši 978 000,- Kč, který bude realizován do konce roku
2018.
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V loňském školním roce ukončilo povinnou školní docházku 17 žáků, z nichž 9 odešlo na studijní
obory s maturitou a 8 na učební obory. Všem přeji mnoho úspěchů, aby se jim v nové škole líbilo a podařilo
se jim své sny uskutečnit.
V rámci zlepšování komunikace mezi školou, rodičem a žákem bychom i v příštím roce chtěli
pokračovat v třídních schůzkách formou tzv. hovorových hodin. Jedná se o setkání všech zúčastněných
stran, které tak mají možnost zhodnotit dosavadní spolupráci, vyjádřit se k průběhu vzdělávání, ocenit
vzájemnou práci a hledat cesty k řešení problémů.
Jelikož by naše škola ráda rozšířila počet zájmových kroužků, nabízíme možnost zájemcům z řad
rodičů a občanů, kteří mají chuť předat své dovednosti našim žákům, aby se podíleli na této mimoškolní
aktivitě. Stejně tak i další Vaše nápady na společné akce či pomoc při jejich organizaci rádi uvítáme.
Na závěr bych chtěla tímto poděkovat za vynaložené úsilí všem zaměstnancům a za spolupráci
zřizovateli školy městysu Libštát, školské radě a rodičům, kteří jsou nám v naší práci nápomocni.
Mgr. Jana Marková, ředitelka školy

Zprávičky z naší školičky
Od poslední připomínky se toho v naší školce mnoho událo. Společnými silami jsme vyhnali zimu ze
školky i obce, zamávali jsme Moraně a sledovali, jak ji odnáší proud Olešky. Děti navštívily „ Sférické kino“
s výchovným programem o přírodě s názvem „Stromy“.
Předškoláci jezdili spolu s žáky základní školy na kurz předplavecké výuky do bazénu v Jilemnici,
podnikli dobrodružnou výpravu vlakem do Košťálova, kde prozkoumali místní lesopark, vyrazili se podívat na
kamarády do 1. třídy a prohlédnout si základní školu, do které se poté vrátili k zápisu.
Na květen jsme si domluvili prohlídku Hasičské požární zbrojnice v Semilech, hasiči nám ukázali
celou budovu, včetně vozového parku a techniky.
S příchodem jara nám začala starost o naše zahrádky. Připravili jsme záhonky, sazenice a semínka,
dokoupili jsme další potřebné na zahrádky, které pravidelně zaléváme nachytanou dešťovou vodou ze sudů.
Aby byla hra dětí na herních prvcích bezpečná, uspořádali jsme odpolední brigádu s rodiči, maminky
okopávaly, plely, sázely a tatínkové zabezpečili herní prvky dopadovými deskami. Bylo to velice příjemné
odpoledne zakončené opékáním buřtíků a všem, kteří se na této akci podíleli, bychom moc rádi ještě jednou
poděkovali
Den dětí jsme oslavili v Semilech, kde děti zhlédli ukázky IZS/Integrovaný záchranný systém/ zadržení pachatele (psovodi), součinnost IZS při dopravní nehodě, napadení eskorty vězně…
Na školní výlet jsme se vydali do výletního areálu Pěnčín, prohlédli si zde chovaná zvířátka,
ochutnali kozí a ovčí sýry, v korálkové dílně si navlékli náramky ze skleněných korálků, absolvovali
vyhlídkovou jízdu vláčkem.
Na konci června jsme se v obřadní síni městysu Libštát slavnostně rozloučili s dětmi, které v září
půjdou do 1. třídy, a se všemi dětmi na zahradě při soutěžním dopoledni zakončeném sladkou odměnou.
Program ve školce nám zpestřilo několik divadelních, loutkových, hudebních a výchovně
vzdělávacích představení /“Strašidýlka“, „Pohádky z mechu a kapradí“, „ Pejsek a kočička“, „Karneval zvířat“,
„Karkulka a Smolíček“, výstava stavebnice Merkur…. /
Přes léto, v době uzavření školky, se prováděly úpravy a výměny tak, aby vše bylo připraveno na
nový školní rok, který pro 55 dětí a 9 zaměstnanců začal 3. září. O tom, jak začal a co vše je tu nové, se
dočtete v příštím čísle.
S přáním hezkých dní za kolektiv mateřské školy Dana Kousalová, ředitelka
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Společenská rubrika
V měsíci září slaví své životní jubileum
paní Jaroslava Špinková
paní Jitka Řezníčková
pan Václav Fiedler
paní Jitka Škodová
a pan Karel Mejstřík
Jubilantům blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí,
životní pohody a spokojenosti do dalších let.

Inzerce
Vážení spoluobčané,
nabízím broušení, leštění, čištění – drahých kovů (zlato, stříbro, mosaz), šperků, táců,
příborů a jiných kovových předmětů za výhodnou cenu.
Karel Štěpánek, telefon 720 120 170
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Red ak ce žá dá dop is ov ate l e o p rů běžn é a v časn é d o dáv ání pří sp ěv ků!
Příspěvky odevzdávejte na ÚM Libštát nebo zasílejte na email: obec@libstat.eu nebo sprava@libstat.eu
Uzávěrka příštího čísla bude 30. 09. 2018.
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:
obec@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 Karel Jiříček – 775 588 372; zástupce vedoucího 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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