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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ SOUSEDÉ, ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE, 

pevně věřím, že se nám společně podaří tuto nelehkou koronavirovou dobu plnou stále měnících se nařízení a 
opatření přečkat ve zdraví. Buďte na sebe opatrní a dodržujme prosím pravidlo 3R (tedy nosit roušky tam kde je to 
potřeba, mýt si ruce a dodržovat dostatečné rozestupy). Tomuto pravidlu však chybí ještě jedno velké a důležité R, které 
je snad nejdůležitější. Je potřeba používat zdravý selský ROZUM.   

 
V tomto čísle Libštátského zpravodaje pro Vás mám nachystané dvě nové pravidelné rubriky o historii Libštátu, tak 

uvidíme, jak se Vám budou líbit.  
 

KANALIZACE V LIBŠTÁTĚ 

Aktuálně probíhá stavba 
kanalizace v místní komunikaci v 
úseku od radnice čp 198 až pod dům 
čp 267 (Borkovi), až se tento úsek 
dokončí, tak se bude pokračovat 
kanalizační stokou (odbočkou) ke 
školce.  

Dále probíhá stavba kanalizace 
v krajské komunikaci od propustku 
nad historickým mostem 
k železničnímu přejezdu na Lomnici 
nad Popelkou. Až se tento úsek 
dokončí, tak se budou provádět 
kanalizační stoky k železniční 
zastávce a k bytovkám pod 
železniční zastávkou. Poté se bude 
realizovat propojení kanalizační 
stoky od domu čp. 317, protlakem 
pod krajskou komunikací (v místě 
nad propustkem), pod místní 
komunikací na Malou Stranu a pod 
vodním tokem Olešky na druhý břeh 
do již hotové kanalizace. Dále bude 
ještě chybět propojení kanalizace 
z křižovatky pod kostelem sv. Jiří 
k dokončené kanalizaci na břehu 
Olešky. 

Hlavní kanalizační řad a nový 
veřejný vodovodní řad v lokalitě na 
Vyšehradě je již dokončen, nyní se 
budou v této lokalitě realizovat 
veřejné části kanalizačních přípojek 
a také se bude realizovat 
přepojování objektů na nový 
vodovodní řad. Z tohoto důvodu 

bude tento úsek v místě 
realizovaných kanalizačních a 
vodovodních přípojek neprůjezdný. 

Dokončena byla také kanalizační 
stoka od křižovatky pod kostelem sv. 
Jiří směrem na Bělou, k rd čp 225 a 
na libštátské náměstí. Dále se také 
dokončilo v lokalitě Na Hranicích, 
napojeni libštátské kanalizace do té 
košťálovské.  

Dle podmínek KSSLK bude  
povrch krajských komunikací 
opraven v celé šíři komunikace a 
délce zásahu, tedy i v druhé 
polovině vozovky nedotčené 
stavbou, na které však byl již před 
zahájením stavebních prací patrný 
pokles krajnic a síťové rozpady 
vlivem zhoršeného podloží. 
V projektu odkanalizování je však 
počítáno pouze s opravou rýhy 
a pokládkou povrchu v tl. 4cm (v 
celé šíři komunikace) dle  daných 
podmínek. Z našeho pohledu je však 
tento způsob „opravy“ pro další 
fungování silnice a její dlouhodobější 
udržitelnost nevyhovující, proto 
řešíme s KSSLK finanční podporu 
na alespoň minimální „sanaci“ 
ujetých a popraskaných krajnic. Je 
nutné také zmínit, že zaasfaltování 
druhou poloviny vozovky (nedotčené 
stavbou) platí v plné výši městys 
Libštát.  V říjnu bude tedy 
realizováno zaasfaltování všech rýh, 

po kanalizaci, ono si to přes zimu 
vše ještě pořádně sedne a zhutní a 
finální pokládka povrchu v celé šíři a 
se sanací ujetých a popraskaných 
krajnic je naplánována na rok 2021. 

Co se týká místních komunikací, 
které jsou zasaženy stavbou 
kanalizace, tak bychom je rádi 
neopravovali stylem „zaasfaltujeme 
rýhu a pak to celé přeasfaltujeme, ať 
je to na pohled pěkné, to je jedno, že 
si to třeba sedne, jen ať jsou všichni 
spokojeni co nejdřív“, ale jelikož 
víme, že podloží skoro pod všemi 
místními komunikacemi je v tak 
žalostném a špatném stavu, že 
vůbec neodpovídá dnešním 
požadavkům, tak budeme chtít tyto 
komunikace rekonstruovat včetně 
podkladních vrstev. Jako příklad 
uvedu Beraňák, kde pod žulovými 
dlažebními kostkami bylo v místech 
jen 5-10 cm štěrku (prachu) a 
podobné je to skoro všude, a co je 
nejhorší, že špatné podloží je i pod 
krajskými komunikacemi. V plánu 
máme tedy (do místních komunikací) 
do výkopů rýh dát a zhutnit frézink, 
po kterém by se dalo bez problémů 
jezdit a přečkat zimu, aby si vše 
dostatečně sedlo, a pak začít 
s postupnými opravami místních 
komunikací. 
 

 

KIOSEK NA KOUPALIŠTI, KOUPALIŠTĚ A RESTAURACE V KD 

Letní sezóna na koupališti nám pomalu končí. Velmi pěkně tak jako každý rok děkuji panu Karlu Jiřičkovi za skvělou 
péči o čistotu vody a celkovou údržbu našeho koupaliště. Provoz kiosku na koupališti bude ukončen v září, pak 
otevřeme restauraci v KD. Velmi pěkně děkuji našemu personálu a brigádníkům, že letní provoz na kiosku opět zvládli. 
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NOVÉ SLUŽBY OBČANŮM LIBŠTÁTU  
ZÁSILKOVNA A PPL PARCEL 

Mám radost, že v naší obci (a v Košťálově) vzniká nová služba – výdejní 
místo Zásilkovna a PPL Parcel. V Košťálově čp. 325 (potraviny U Jakuba) již 
můžete využít služby logistického projektu Zásilkovna. Je možné podávat i 
vyzvedávat balíky. Zásilkovna pro naše občany byla plánována i v Libštátě, 
bohužel o  nabídku spolupráce neprojevila zájem. Po dokončení úložného 
místa pro balíky však budete moci využívat nově služeb PPL Parcel, které 
funguje obdobně jako Zásilkovna, a to na náměstí v čp. 32 – potraviny U 
Františka. 

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

s firmou Rydval realizujeme plánovanou rekonstrukci veřejného osvětlení. 
Od křižovatky pod kostelem sv. Jiří budou směrem na Bělou osazeny tři nové 
LED lampy, které vyplní takové temné místo, které bylo zatím neosvětlené. 
Bylo to technicky složité řešení, ale za podpory a souhlasu vlastníků objektů 
domů čp. 129 a 151 se nám podařilo vše vyřešit, za což majitelům domů velmi 
pěkně děkuji. V této trase dojde také k umístění nové LED lampy naproti 
Kovozávodům a k výměně starých lamp od Kovozávodů směrem 
k železničnímu přejezdu na Bělou. Dále se provádí výměna dvou starých lamp 
v lokalitě od evangelické fary na konec evangelického hřbitova. V tomto úseku 
dojde k osazení nové LED lampy u garáže evangelické fary, kde bude použita 
lampa s oboustranným výložníkem, tak aby osvítila i vstup do evangelického 
hřbitova. Z tohoto místa bude také napojeno plánované nasvícení 
evangelického kostela. 

K výměně starých lamp za nové LED dochází také u místní komunikace 
vedoucí k železniční zastávce a u komunikace vedoucí k bytovkám pod 
železniční zastávkou. 

KRAJSKÉ VOLBY 2020 

Volby do krajských zastupitelstev 
České republiky v roce 2020 
proběhnou v pátek 2. října od 14 
hodin do 22 hodin a v sobotu 3. 
října 2020 od 8 hodin do 14 hodin 

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

2020 

S ohledem na nikým nepředví-
danou a stále zhoršující se situaci a 
zavádějícími se nutnými opatřeními 
týkající se šíření a výskytu COVIDu 
jsme rozhodnuti vítání občánků 
v podzimním termínu v tomto roce 
zrušit. Až vše pomine, tak Vás 
s Vašimi dětmi samozřejmě na tento 
slavnostní akt velice rádi pozveme. 

KONTEJNER NA KOVOVÝ ODPAD A 

ODPADNÍ NÁDOBA URČENÁ KE 

SBĚRU JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ 

Šedý kontejner určený ke sběru 
kovů a odpadní nádoba určená ke 
sběru jedlých olejů a tuků jsou 
umístěny u vjezdové brány ke 
sběrnému místu za objektem 

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ  

fotografii na titulní stranu vyfotografoval starosta Pavel Janata. Jedná se o fotografii lokality, která je určená pro 
výstavbu mnoha rodinných domečků. A kde že to je?. Máme lokalitu s domečky zvanou Větrov, Ptačák a mnoho 
dalších. Tato fotografie je z lokality „Pod Kravínem“ (pod dílnami), což mi dáte za pravdu není pro lokalitu s novými 
domečky moc pěkný pomístní název. A tak po Libštátě koluji dva pracovní názvy této lokality. První název tomu dal 
pracovně pan Josef Chuchlík, který  ji pojmenoval jako „Slunečná“. Ve druhém případě jsme oslovili první rodinu, která 
si v této lokalitě postavila dům, a ti s ohledem na danou lokalitu, místo a nedávný způsob využití pozemků vymysleli pro 
Libštát typicky pražské místo (známe například Vyšehrad, Malá Strana atd.) „Stromovka“. Věřím, že čas ukáže, který 
název této lokality mezi námi bude ten lepší. „Větrov“ je asi posledním takovým pomístním názvem, který jsme si tak 
nějak přiřadili a který se ujal mezi námi všemi. Bude to i „Stromovka“?. 

 

LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ | PŘED 25 LETY  

v této době před 25 lety bylo vydáno dvojčíslo srpen-
září, které bylo uvedeno v minulém čísle libštátského 
zpravodaje. V příštím čísle bude zveřejněn článek 
(články) z dvojčísla říjen-listopad. 

 
 

ROZLOUČILI JSME SE 

Ve středu 12. srpna 2020 zemřel ve věku 93 let pan 
Vladimír Hodboď, který zasvětil většinu svého života 
libštátskému kinu, kde se vždy řádně staral o 
bezchybný bezproblémový chod. Uklízel, promítal, 
prodával lístky, no prostě se staral o vše spojené 
s kinem, za což mu patří velký dík. Pan Hodboď kinem 
žil a kino žilo jen díky němu. Čest jeho památce. 
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„TO JE NAŠE OBEC“ ROK VYDÁNÍ 1968, AUTOR PAN LADISLAV LUKÁŠ 

První novou rubrikou bude připomenutí knihy o Libštátě „To je naše obec“ kterou v roce 1968 vydal pan Ladislav 
Lukáš. Původní záznamy byli panem Lukášem napsány na psacím stroji. Panu Jaroslavu Maturovi se však podařilo 
celou knihu elektronicky přepsat a vydat klasickou písemnou podobu této knihy, za což si zaslouží velký dík.  

 
Začneme úvodem: 
„Tato publikace má posloužit všem, kdož se chtějí seznámit alespoň stručně s historií Libštátu – našeho domova, 

s nejvýznačnějšími krásami přírodními, s památkami historickými, s tím, jak se život obce projevoval v písemnictví a čím 
přispěla k duchovní kultuře národa. Člověk vždy miluje to, co zná. A naučit se milovat domov, který nás živí, v němž jsou 
stopy našich mozolů, našeho potu, v němž jsme zapustili kořeny svého citového života- to je poslání následujících 
stránek.“

POMÍSTNÍ NÁZVY

Druhou rubrikou týkající se 
Libštátu jsou „Pomístné názvy“, což 
jsou názvy, které lid dával 
pozemkům, výšinám, komunikacím, 
polohám atd. Jsou většinou staré 
několik století, odráží se v nich nejen 
přírodní ráz katastru a vztahy 
člověka k němu, ale i zašlá 
zaměstnání, dávné společenské 
poměry a jiné stopy zašlých časů. 
S novým společenským řádem 
mnohá pojmenování upadávala 
v zapomnění a mladší lidé už dnes 
většinu názvu ani neznají. Což mi 
přijde jako veliká škoda. Dalo by se 
říci, že těch libštátských pomístních 
názvů máme opravdu velmi hodně a 
mým přáním je znovu je  Všem  
připomenout, tak aby nebyla nikdy 
zapomenuta. V tomto případě Vás 
poprosím o součinnost. Pokud z Vás 
zná či ví k daným pomístním 
názvům cokoli zajímavého, ať nám 
to prosím sdělí. V plánu je vždy 
k uvedeným pomístním názvům 
napsat vše, co víme, vše, co nám 
sdělíte, tak abychom věděli, proč se 
té dané lokalitě tak říká.  Velký dík 
patří panu Petru Jeriovi za 
spolupráci a dodání jemu známých a 
získaných podkladů a materiálů. 

Začneme článkem z kroniky I, 
strana 7: 

MĚSTEČKO. 
Jako městečko uvádí se již roku 

1525. Obydlí stavěna nejprve v údolí 
Olešky, později i na návrších a 
vzdálenějších pozemcích a dávána 
jim byla zvláštní jména. Tak vznikly: 
Račana, roku 1707 Vršek, 1726 V 
rokli, 1755 Poustka, 1787 Doly, 1822 
Vyšehrad, 1832 Malá Strana, 1881 
V rybníčkách, 1852 Hvízdalka, 1868 
Německá rokle, 1871 Kavkázko, 
1872 Vystrkov a Volavec, 1874 
Bryndov a Černé moře a roku 1875 
Hynousky. 

V tomto úvodním dílu bych si 
dovolil abecedně zveřejnit všechny 
nám známé pomístní názvy a části 
Libštátu, pokud na některé 
zapomeneme a vy o nich víte, dejte 
nám vědět, ať to budeme moci 
doplnit. A v příštím díle bychom se 
vždy podrobně věnovali jednotlivým 
názvům. 

Amerika, Bábina rokle, Belvedér, 
Bělinka, Benecko, Beraňák, 
Bryndov, Cesty (jména podle toho 
kterému sedlákovi patřily) Jiřičkova, 
obecní, Hančova, Machova 
(Chuchlíkova), Jechova, Havlova, 
Sedláčkova, Vedralova, Palounkova, 
(Hodboďova) Jínova, Kubánkova 
(Kmínkova), Fejfarova, Vinklářova, 
Makovičkova a asi ještě jiné., 
Cihelna, Černé moře, Černý most, 
Dolce, Doly, Farák, Gajďák, Hoření 

konec, Hořensko, Hliňák, Hrobka, 
Hvízdalka,, Hynouska, Chudobinec, 
Jedlák, Jechova stráň, Jeruzalém, 
Kampelička, Karlov, Katolák, 
Kavkazsko, Komora (Janatova), 
Končina, Koublouka, Koublova dílna, 
Královna, Kramářova vila, 
Kramářova továrna, U Kramářů, 
Lipník, Makovičák, Malá Strana, Na 
Drahách, Na Hastrmanu, Na 
Hranicích, Hranice, Na Kopečku, Na 
Lukách, Na Pile, Na Poustce, Na 
šibenici, Na Volavci, Na Vršku, Nad 
Dubem, Nad Mlejnskem, Nad 
Štemberkem, Náhon – struha od 
splavu k turbíně (byly ke mlýnu čp 
45 do 1956, a k textilce čp 58 do 
1960) Německá rokle, Obecňák, 
Obecní cesta, Obecní les, Pansko, 
Pod Lipníkem, Pod Zastávkou, 
Pečovák, Ptačák, Račana, 
Hradčany, Rozhraní, Říhovo, 
Štemberk, Štamberk, Tovární byty, 
Tvarohová pěšina, U Bergmanů, U 
Boudy, U Háje, U Jeřábu, U 
Kramářů, U Kříže, U Mlýna, U 
Paikrů, U pirámu, U pitvárny, U 
Márnice, U Skoku, U Svatého Jana, 
U Vedralů, V Inseminačce, Uprchlák, 
V Hroskách, V Hynouskách, V Kotli, 
V Kovárně, V Kroužku, V Poli, 
V Rokli, V Zábojně, Ve Volšičkách, 
Větrov, Vodseďálkova stodola, 
Vojanka, Vystrkov, Voftrovna, 
Vechtrovna, Vyšehrad, Záduš, 
Zádušní, Zámostní, Zámostí, 
Zajičák, Žabárna. 

V úctě k Vám Pavel Janata | starosta 
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Škola a školka v Libštátě 
OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2019 / 2020 

Loňský školní rok se výrazně lišil 
od všech předchozích. Nastartovali 
jsme ho opravdu na plné obrátky – 
děti přivítala nově vybavená školní 
družina, rozvíjela se spolupráce se 
školou v německém Ortrandu, žáci 
reprezentovali školu v různých 
sportovních a vědomostních 
soutěžích, aktivity z projektu a 
zájmové kroužky běžely v plném 
proudu, bylo zorganizováno 
množství preventivních programů a 
exkurzí, malé čtenáře jistě zaujala 
beseda se spisovatelem Václavem 
Dvořákem, rodiče a prarodiče jsme 
určitě potěšili vánoční besídkou, 
proběhl lyžařský výcvik žáků 7. 
ročníku, ale po jarních prázdninách 
se již žáci do školy nevrátili. Musím 
říct, že to byla náročná zkouška pro 
všechny – pro žáky, rodiče, ale i pro 
nás učitele. Doufám však, že nám to 
přineslo i něco pozitivního, někam 

nás to každého posunulo a chci 
poděkovat všem, kdo tuto náročnou 
etapu brali zodpovědně nebo se o to 
alespoň snažili.  

Čas se ale na naší škole 
nezastavil, náš zřizovatel městys 
Libštát díky získané dotaci 
zmodernizoval tělocvičnu, na jejíž 

brzké znovuotevření se můžete těšit. 
Zastupitelům Libštátu totiž na 
vzdělávání svých občanů vždy 
záleželo, o tom se můžete přesvěd-
čit díky expozici věnované historii 
libštátského školství, která je Vám 
k dispozici na vnitřním schodišti a 
byla vytvořena u příležitosti 
nadcházejícího 90. výročí otevření 
budovy naší školy.  

V loňském školním roce ukončilo 
povinnou školní docházku 20 žáků, 
z nichž 12 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 uskutečnit své sny.       

Rozvíjela se též spolupráce s 
firmou DS Holding, které tímto též 
děkujeme za sponzorské příspěvky, 
a těšíme se na další spolupráci. 
Chtěla bych tímto poděkovat za 
vynaložené úsilí všem zaměstnan-
cům, za přínosnou spolupráci 
zřizovateli školy městysu Libštát, 
školské radě a rodičům, kteří jsou 
nám v naší práci nápomocni. 

Nový školní rok, který právě 
začíná, bude určitě jiný. Všichni asi 
tušíme, že není vše za námi, a proto 
Vás žádám o důsledné dodržování 
nastavených pravidel, abychom 
mohli pokračovat v běžné výuce bez 
dalších opatření. Věřím, že se nám 
to podaří společnými silami 
zvládnout.  

Mgr. Jana Marková

 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 
Od poslední naší připomínky se 

toho v naší školce událo docela 
hodně. 

Na jaře všechny zaskočil ten 
ošklivec virus, který znamenal 
uzavření i naší školky, nikdo netušil, 
co se bude dít, co můžeme 
očekávat. V prvním týdnu uzavření 
jsme vše důkladně vydezinfikovali a 
čekali… po počátečním šoku, 
uvažovaní, přemýšlení, zvažování…, 
jsme si nastavili určitá pravidla, 

rozhodnutí a začalo se pracovat 
v omezeném režimu.  

Rodiče byli průběžně, aktuálně, 
informováni na webových stránkách 
školy -o možnostech výuky na dálku 
– kde mohou čerpat informace,   
nápady pro práci s dětmi, ale i jak 
vše bude dále pokračovat. 

Přes uzavření školy jsme 
nezaháleli, rozvezli jsme dětem 
oblečení, výtvarné práce a pracovní 
listy, aby rodiče věděli, na co mohou 

navázat a vyrobené velikonoční 
překvapení pro děti. Dále jsme 
pracovali na dokumentaci dětí a 
školy, rozšíření a přípravě zahrady 
tak, aby až se děti vrátí, mohly se 
jako každým rokem podílet na péči o 
ni, ale i na sklizni toho, co nám 
vyroste.  

Nejméně smutné byly asi děti, 
získaly totiž více času stráveného 
s rodinou, přesto některým bylo líto, 
že přišly o zážitky spojené se
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školkou – divadla, výukové 
programy, školní výlet, focení …  a 
tak jsme alespoň domluvili a 
zorganizovali rozloučení s před-
školáky  s omezením…. bez rodičů, 
ne v obřadní síni městysu Libštát, 
ale venku pod školkou -za účasti p. 
starosty, pí ředitelky a pí učitelky 
budoucích 11 prvňáčků ze základní 
školy, jinak ovšem se slavnostním 
předáváním upomínkových dárků, 
přípitkem a pohoštěním, vše  
zakončené opékáním buřtíků. 

Vzhledem k předčasnému 
uzavření školky, jsme uspíšili 
plánovanou rekonstrukci umýváren a 
WC u „žabiček“. Nastalo vybírání 
barviček obkladů i přemýšlení, co a 
jak vylepšit, ale i připravit z hlediska 
hygienických ….na nový školní rok. 
Vybouraly  se veškeré obklady, pryč 
musely WC, umyvadla, výlevka, 

kryty na radiátory, radiátory, zástěny 
mezi WC, tak aby vše mohlo dostat 
nový vzhled. 

A proto, že se termín otevření 
posouval a posouval, přistoupili jsme 
na stejnou rekonstrukci i u „berušek“, 
a aby to nebylo „líto“ šatnám, 
alespoň jsme je oškrábali a nově 
vymalovali a vyzdobili. Máme i nové 
větší nástěnky v šatnách a i na 
chodbě, dokončená je výměna  
osvětlení,  prostory byly doplněny o 
pěniče mýdla, dávkovače 
dezinfekce, zásobníky na papírové 
ručníky. Vzhledem k možnosti školku 
od 25. května otevřít alespoň pro 
omezenou skupinu dětí a 
v náhradních prostorech padla volba 
na  novou tělocvičnu. Paní  učitelky ji 
oškrábaly, natřely proti plísni a 
vymalovaly, vyklidit se musela 
chodba a natřít na „veselo“ stará 

betonová podlaha, pak už jen 
vybavit a připravit pomůcky a mohlo 
se začít☺ 

Velice si vážím a moc děkuji 
všem, kteří se na provedených 
změnách ochotně a spolehlivě  
podíleli☺  

Ještě sice není vše úplně 
100%ní, ale i tak mohly 1. září přijít 
všechny děti stávající i ty nově 
přijaté do „nového“ a doufáme, že i 
hezčího prostředí. 

Plány do nového školního roku 
nám nechybí a o tom, jak je plníme a 
co máme nového, o tom Vám rádi 
napíšeme příště. 

S přáním pevného zdraví a hezky 
prožitých dní                                                 

za kolektiv Mateřské školy Libštát  
 Dana Kousalová

Knihovna v Libštátě 
PODZIM ZA DVEŘMI 

Blíží se podzim, večery se prodlužují. Je na čase zavítat do 
knihovny, vyzvednout si svou novou průkazku a vybrat si knihy 
pro zpříjemnění šedivých podzimních večerů.  

Sepisujeme seznam knih, které v průběhu podzimu 
zakoupíme. Budeme rádi za tipy na knihy, které byste si rádi 
přečetli. 

My, i naši plánovaní hosté, máme obavy ze současné 
situace. Nechceme, aby se beseda stala místem přenosu viru. 
Jakmile se situace uklidní, chceme obnovit pravidelné besedy. 

Každý čtvrtek 14.00-17.00 se těšíme na Vaši návštěvu. 
Anežka Plívová 
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DŮM ČP. 21

Pozemek pro stavbu domku kupuje Jakub Beran od Fr. Štěpána dne 14.12.1777. Při sčítání z roku 1921 jsou zde 
zapsány 2 rodiny – 5 osob. Do roku 1931 zde byl Adolf Křížek – truhlář. V roce 1931 přestavil dům František Šádek, 
užívání bylo povoleno od 26.10.1931. Do roku 2000 zde bydlel Petr Šádek, dům zdědil synovec, který zde však nebydlí.

Dělo se v Libštátě 

ZÁVODY KOČÁRKŮ 

V Libštátě proběhly 6. 9. 2020 od 15 hod. Závody kočárků. Celorepubliková  
akce se koná už 9 let, u nás v Libštátě počtvrté. Lucie Havrdová potěšila 
přítomné malbami na obličej, Martina Pecková zase historickými kočárky. 
Bodnárovi nabízeli své oblíbené bramboráky, další občerstvení zajišťovali 
sportovci – M. Kousal a M. Kocourková. Sportovní odpoledne připravila hlavní 
organizátorka Jana Fejfarová, pořad pěkně moderoval Michal Ježek. Počasí 
pořadatelům přálo, přišlo přibližně 60 – 70 návštěvníků. Získané finanční 
prostředky z charitativní akce (23 330 Kč) budou předány Dětskému centru v 
Semilech. Velké poděkování patří všem sponzorům. Přispěli nejen finančně, 
ale také věcnými cenami. Chválíme též všechny, kteří se svou nezištnou 
pomocí zasloužili o hladký průběh sportovního odpoledne, DPS Libštát pak za 
poskytnutí šatny pro skupinu břišních tanečnic z Košťálova. I jim moc 
děkujeme.                                                       

Jana Fejfarová 
 

VÝSTAVA ZEMĚDĚLSTVÍ 

Děkuji panu starostovi Pavlu 
Janatovi za významnou pomoc při 
přípravách na výstavu Zemědělství v 
Libštátě. Také všichni majitelé 
historických vozidel si zaslouží 
upřímný dík, manželé Zímovi z 
Cerekvice nad Bystřicí pak za 
likvidaci požáru osobního automobilu 
vlastním hasicím vozidlem. Potěšila 
nás přítomnost jilemnického Spolku 
dam a dívek. Paní Věře Kobrlové a 
Ireně Fejfarové děkuji za přípravu 
pohoštění hostům výstavy v 
restauraci KD, děkuji slečně Anetě 
Jechové za vyhotovení plakátku, 
dále všem lidičkám, co nechtějí být 
jmenováni, za zápůjčku různých 
předmětů, dekorací a pomoc při 
aranžování výstavy. 

Lubomír Fejfar   
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 Krajská soutěž zaměstnavatelů 

STEJNÁ ŠANCE – ZAMĚSTNAVATEL 2020

Rádi bychom Vám touto cestou 
připomněli prodloužení celorepub-
likové soutěže Stejná šance - 
Zaměstnavatel  2020, kterou 
v Libereckém kraji pravidelně pořádá 
nezisková organizace Rytmus 
Liberec o. p. s.  

Nominovat můžete zaměstna-
vatele, kteří dali lidem se zdravotním 

postižením šanci a zaměstnali je na 
tzv. „otevřeném trhu práce“ a tím 
aktivně přispěli k jejich začleňování 
do pracovního a společenského 
života v našem kraji.  

Cílem soutěže je tyto zaměstna-
vatele veřejně ocenit a prostřed-
nictvím jejich dobré praxe šířit 
myšlenku zaměstnávání lidí se 

zdravotním postižením směrem 
k veřejnosti a dalším potencionálním 
zaměstnavatelům.  

Nominovat zaměstnavatele 
můžete až do 30. září 2020.  

Slavnostní vyhlášení soutěže, 
nad kterou převzal záštitu hejtman 
Libereckého kraje Martin Půta, se 
bude konat 5. listopadu 2020 na 
Krajském úřadu Libereckého kraje. 

Více informací a nominační listy 
k soutěži naleznete na stránkách 
http://stejnasance.cz/.  

V případě Vašeho bližšího zájmu 
nebo pomoci s vyplněním 
nominačního listu se nás neváhejte 
obrátit na těchto tel. kontaktech: 485 
100 626, 775 577 363 nebo 
emailem: liberec@rytmus.org. 

Akce v Libštátě 

LIBŠTÁTSKÉ POZDNÍ LÉTO 2020 

Beseda u cimbálu s nabídkou znojemských vín 
 

s CM Veltlínek 
ranč U Jezevčíka Libštát 

sobota 19. září 2020 od 16 do 20 hod. 
vstupné 80 Kč 

 
Nebudou chybět bramboráky D. Bodnára a další 

občerstvení. 
Za nepřízně počasí zajištěn stan. Sledujte pravidla pro 

nošení roušek. 
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V měsíci září slaví své životní jubileum 

    paní Božena Horáčková, paní Jana Hlavová, paní Libuše Křížová a pan Václav Tůma. 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme vše dobré a pevné zdraví. 

Společenská rubrika 


