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Informace z radnice
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ SOUSEDÉ, ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE,
do nového roku 2021 mi dovolte ještě jednou Vám všem popřát hodně zdraví a spokojenosti v osobním i profesním
životě. V letošním roce nás čeká prvořadý úkol, a to dokončení stavby libštátské kanalizace, a s tím spojené opravy
části místních komunikací po stavbě kanalizace. Bude to ještě hodně složité a náročné, zvláště s ohledem na
celosvětovou koronavirovou pandemii, která nám i v roce 2021 znepříjemňuje život, jak to jen jde.

MÍSTNÍ POPLATKY
Dovolujeme si Vás požádat o
včasné zaplacení místních poplatků za odvoz odpadů a poplatků 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. 2021, studenti do 31.10.
2021 (nutné potvrzení o ubytování). Poplatek za psa zaplaťte do
30. 4. 2021. Částka za jednoho psa
činí nově (nová vyhláška) 200 Kč,
za dalšího 300 Kč, důchodci platí
za jednoho psa 100 Kč. Veškeré
změny je nutné nahlásit do 15 dnů.
Poplatky v hotovosti na úřadě
vybíráme až od 1. 2. 2021.

OPRAVA HAVARIJNÍ STŘECHY NA ČÁSTI OBJEKTU KOVOZÁVODY
Do některých částí objektů
v Kovozávodech zatékalo. Střešní
krytina v některých místech nebyla
vůbec, na některých místech byla
střecha od bývalého vlastníka
překryta pouze plachtami. Jsem rád,
že jsme se na zastupitelstvu rozhodli
zachránit tyto střechy, jelikož stav
krovu je ve viditelných místech
opravdu velmi zachovalý a dobrý.
V první etapě opravy dochází ke
stržení stávajících plachet a krytiny.
Nahnilá prkna, či některé konce

krovů (operku) jsou vyřezány a
nahrazeny novými prkny. Poté bude
plocha střechy o výměře cca 444 m2
opatřena podkladní samolepící
lepenkou. Tím se nám podaří
objekty ochránit před deštěm.
V další etapě (pokud se pro ni
rozhodneme a vyčleníme na tuto
etapu finanční prostředky) by bylo
provedeno oplechování, montáž
okapů a svodů. Na střechu by měla
být použita jako finální krytina
pokládka falcovaného plechu.

SVAZEK OBCÍ KOŠŤÁLOV–LIBŠTÁT
Plánované odečty vody se
uskuteční koncem dubna 2021.
Majitelům bytových domů a dalším
(především podnikatelským subjektům) můžeme na vyžádání provést i
vyúčtování v průběhu roku s provedením samoodečtu a nahlášení stavu účetní svazku p. Věře Seidlové,
e-mail ucetnisvazku@kostalov.cz,
telefon 739 098 345.

VOLBY DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY 2021
Prezident republiky ve Sbírce
zákonů již dne 31. 12. 2020 vyhlásil
volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR (pod č. 611/2020
Sb.) a stanovil datum jejich konání
na pátek 8. října 2021 a sobotu 9.
října 2021.

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ
Fotografii na titulní stranu vyfotografoval starosta Pavel Janata.

strana č. 3

Informace z radnice
Rozhodli jsme se, že využijeme
této doby, kdy je vše zakázané, a
odstraníme na sále KD střešní
podhledy – polystyrenové obkladové
kazety, které po více jak 25 letech
dosloužily a vypadaly již velice
ošklivě a nevzhledně.

OPRAVA PODHLEDŮ NA SÁLE KD

LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ PŘED 25 LETY | LEDEN 1996

je přílohou na webových stránkách městyse Libštát a na Facebooku. Níže přikládám zajímavý článek z tohoto čísla.

V úctě k Vám Pavel Janata | starosta
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Škola v Libštátě
V prosinci naše škola ožila. Žáci
prvního stupně se vrátili do denní
výuky, žáci druhého stupně pokračovali v tzv. rotační výuce. Návrat žáků
do školy byl organizačně náročný.
Byly rozepsány přesné příchody
žáků do školy, přestávky a odchody
na oběd tak, aby se žáci jiných tříd
nepotkávali mezi sebou. Přesto nás
těšila možnost osobního setkání a
přítomnost žáků ve škole.
V rámci zachování epidemiologických opatření jsme se snažili využít
tento čas co nejlépe. Hodiny tělocviku a hudební výchovy byly nahrazovány procházkami po Libštátě, a tak
žákům bylo dopřáno trochu pohybu

ZÁVĚR ROKU 2020 V NAŠÍ ŠKOLE

na čerstvém vzduchu. Na pár dní
děti potěšil sníh, který sváděl ke
koulovačkám, podařilo se postavit i
sněhuláka. Nezapomněl nás navštívit Mikuláš s andělem v doprovodu
s čertem, který velmi dobře vycítil
každou lumpárnu. Nakonec se anděl
za všechny děti přimluvil a za
básničku je mile odměnil.
Během hodin výtvarné výchovy a
pracovních činností žáci tvořili
vánoční dekorace, kterými zdobili
své třídy. Pouštěly se koledy, ale
nezpívalo se. Četly a vyprávěly se
vánoční příběhy. Nakonec žáci
dostali od ministerstva školství dárek
v podobě dvou dnů vánočních

prázdnin navíc. Každá třída zákončila poslední týden výuky malou
besídkou.
Již během vánočních prázdnin
jsme dostali informaci, že se
v prvním lednovém týdnu do školy
vrátí pouze žáci 1. a 2. třídy.
S ostatními žáky se setkáme opět
skrz obrazovky našich počítačů.
Doufám, že jsme během svátků
nabrali mnoho sil a podaří se nám
vykročit do nového roku v dobré
náladě. Závěrem bych chtěla popřát
jménem všech zaměstnanců MZŠ
Libštát vše nejlepší, a hlavně pevné
zdraví v roce 2021.
Anežka Plívová

Knihovna v Libštátě
Nejprve bychom chtěly poděkovat za Vaši přízeň v roce 2020!
Knihovna bohužel zůstává v novém
roce do odvolání uzavřena. Opět
nabízíme možnost zapůjčení knih s
bezkontaktním předáním. Službu
objednáte emailem a v dohodnutém
čase si knihy bezkontaktně vyzvednete před budovou radnice.
Vypůjčené knihy lze tímto způsobem
i vracet.

BEZKONTAKTNÍ PŮJČENÍ KNIH

kontakt: knihovna@libstat.eu
knihy: semily.tritius.cz/library/libstat/
Pro zobrazení seznamu všech
knih do vyhledávače vložte
hvězdičku *. Pokud je pro Vás
vyhledávání složité, nebojte se na
uvedený email obrátit.
Do emailu dále uveďte: jméno
čtenáře, seznam požadovaných
knih, návrh termínu na převzetí knih
(čtvrtky 14.00 - 17.00).

Pokud nejste našimi čtenáři a
máte o službu zájem, kontaktujte
nás a registraci vyřídíme online.
Aktuality
ohledně
knihovny
můžete sledovat na našem facebookovém či instagramovém účtu.
Těšíme se z Vašeho zájmu a
přejeme vše dobré v roce 2021!
Anežka Plívová
a Liduška Šimůnková
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Historie a současnost
DŮM ČP. 25

Dům čp. 25 postavil kolem roku 1750 Tomáš Brož a již v roce 1776 na tom místě na zbořeništi staví Josef Havel.
Roku 1850 je zde zřízena druhá třída školy, první třída je v domě čp. 2. Od roku 1858 do roku 1867 byl dům pronajatý
pro školní třídu a byt učitele. Dům vlastnil v té době Ignác Prášil. Josefu Palounkovi byla 14.3.1888 povolena přestavba,
zřízení půlpatra a břidlicové střechy, která na domě byla až do roku 2015. Při sčítání roku 1921 jsou zde zapsány 2
rodiny – 7 osob. Asi do roku 1966 byl dům majetkem Libštátské textilky. Bydlel a ordinoval zde MUDr. Kratochvíl, který
se roku 1936 odstěhoval do Hořic. Po té zde bydleli František a Františka Holcovi. Až roku 1966 dům koupili Josef a
Milada Holcovi. Přibližně od roku 2016 vlastní dům příbuzní – Lucie a Tomáš Kvasničkovi.

„To je naše obec“ – citace knihy
ZEMĚPISNÝ A PŘÍRODNÍ OBRAZ: STATISTIKA DOMŮ, OBYVATEL AJ.
ROK DOMY OBYVATELÉ POZNÁMKA
1654
34
400 Podle berní ruly z r. 1654
1713
370
1788
109
677
1803
124
1835
141
1028
1843
149
1061 Vesměs české národnosti
1850
1037
1869
151
1219
1880
187
1351
1890
194
1373 Obytných stran 311
1900
225
1573 Košťálov 1128 obyvatel
1904
226
1573
1910
231
1760 Obytných stran 408
857 mužů, 903 žen
1921
237
1550 1543 Čechů 6 Němců, Rus
719 mužů, 821 žen
1930
1446
1963
1038 449 osob v průmyslu, 114 v
zemědělství z toho 98 v JZD
1968
238
1110 240 dětí do 15 let
206 důchodců.

K 1. lednu 1968:
Počet domů demolovaných a k demolici určených
Počet domů dřevěných
Počet obytných místností
Počet domů s koupelnou
Počet domů se splachovacím záchodem
Počet domů se suchým záchodem v domě
Počet domů se suchým záchodem mimo dům
Počet domů bez záchodu vůbec
Počet rozhlasových přístrojů / s koncesí /
Počet televizorů
Počet chladniček
Počet elektrických praček
Počet jednostopých motorových vozidel
Počet motorových vozidel dvoustopých osobních

33
25
935
98
77
89
70
1
295
180
115
282
156
48

POVĚTRNOST A JEHO VLIV NA ROSTLINNÝ
ORGANISMUS

Soustavné záznamy o povětrnostních poměrech v
obci se vedou teprve od roku 1950, ale přes to lze už od
roku 1956, kdy se vedou záznamy podle jednotných
směrnic, do roku 1966 sestavit bioklimatickou
charakteristiku našeho území, vezmeme-li na zřetel
výjimečné počasí, zvláště v roce 1961, 1962 a 1966.
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„To je naše obec“

(Pokračování z přechozí strany)
1956
Sejití sněhové pokrývky
12.3.
Rozmrznutí půdy v předjaří
6.3.
Zamrznutí půdy na zimu.
10.11.
Období se souvislou
3.11.
sněhovou pokrývkou
20.2.
Počátek jarních polních prací 23.4.
Počátek žní ozimého žita
15.8.
Ukončení žní obilovin
17.10.
Počátek setby ozimého žita
9.10.
Počátek sklizně pozd. brambor 2.10.
Počátek senoseče na lukách 20.6.
Počátek otav na lukách
2.9.
Kukačka / zpěv /
26.4.
Skřivan / přílet /
25.3.
Špaček obecný
20.3.
Vlaštovka
14.4.
Jiřička
27.4.
Včela / první výlet /
28.3.
Lípa malolistá / květ /
27.6.

1957
15.2.
4.3.
29.11.
24.12.
2.2.
25.3.
30.7.
4.10.
2.10.
3.10.
10.6.
21.8.
8.4.
27.2.
20.2.
10.4.
23.4.
12.3.
16.6.

1958
10.2.
1.4.
6.12.
18.4.
20.8.
3.10.
21.9.
2.10.
12.6.
10.8.
23.4.
23.2.
10.2.
16.4.
29.4.
9.2.
7.7.

1959
20.3.
5.3.
2.12.
30.12.
5.2.
18.3.
17.7.
27.8.
7.9.
2.9.
21.6.
3.8.
17.4.
10.2.
5.2.
2.4.
9.4.
29.3.
26.6.

+ = půda do konce roku nezamrzla.
V roce 1956 mrazy 21. - 25.10. Zmrzlo ovoce na
stromech, květiny, růže.
V roce 1957 mrazy ve dnech 3. - 8.5.
V roce 1961 až do června nízká teplota: duben 1 11°C, květen 5. - 14° C.,červen 10- 18°C.
V roce 1962 mrazíky poškodily brzy setý len, zeleninu
a spadlo listí jasanů.

1960
16.2.
2.3.
+
10.1.
11.2.
26.3.
5.8.
20.9.
25.9.
15.9.
3.6.
2.9.
17.4.
5.2.
5.2.
11.4.
13.4.
3.3.
25.6.

1961
2.2.
28.2.
15.12.
20.12.
2.2.
20.3.
15.7.
10.9.
3.10.
5.9.
15.6.
5.8.
30.4.
20.2.
8.3.
8.4.
23.4.
25.2.
20.6.

1962
30.2.
3.4.
+
2.1.
18.3.
11.4.
20.8.
15.9.
5.10.
27.9.
8.6.
5.8.
20.4.
24.3
10.3.
7.4.
25.4.
6.3.
14.7.

1963
18.3.
25.3.
4.12.
25.11.
10.3.
8.4.
25.7.
3.9.
5.10.
19.9.
3.6.
25.7.
12:5.
24.3.
20.4.
25.4.
3.5.
25.3.
14.7.

1964
14.3.
5.4.
+
20.12.
28.2.
15.4.
28.7.
14.9.
25.9.
15.9.
2.6.
14.8.
1.5.
23.3
9.3.
28.4.
25.4.
21.3.
18.6.

1965
9.4.
16.4.
+
20.12
18.3.
3.4.
11.8.
20.9.
11.10.
21.9.
14.6.
11.8.
4.5.
15.3.
12.4.
7.5.
4.5.
15.3.
29.6.

1966
7.2.
25.l.
+
12.11.
2.2.
20.3.
25.7.
10.9.
25.9.
21.9.
12.6.
5.8.
2.5.
11.2.
17.2.
2.5.
30.4.
5.3.
19.6.

Inverzní mlhy se vyskytují v zúžených částech údolí a
na severní straně podél náspů železnice.
Prašnost jest největší kolem závodu Kolora 09 = 22,63
kg/m2.
Průměr ročních srážek 794 mm.
Převládající větry severozápadní.
Sluneční osvit 1.750 hodin.
Ladislav Lukáš

Pomístní názvy
J, K A L
Jedlák – les od potoka u čp. 174 směrem k Vyšehradu (od potoka ke Končinám, Štemberk)
Jechova stráň – stráň nad Amerikou
Jeruzalém – dříve se říkalo loukám nad Zaječákem
Kampelička – Kampelík postavil r. 1931 v dolním rohu náměstí čp. 32 (Spořitelní spolek)
Karlov – čp. 54 a 217
Katolák – dům Katolické jednoty z r. 1909 čp. 242, nyní kino
Kavkazsko – samota ke Svojku a Bělé, část jim též patří
Komora (Janatova) – les a údolí u potoku, souběžně se silnicí na Lomnici
Končina – samota ke Kundraticku (do r. 1950 stál ještě jeden dům na Kundratickém katastru)
Koublouka – pod čp. 79 a v místě co stojí čp. 303 (dříve se sáňkovalo a lyžovalo)
Koublova dílna – byla od čp. 79 k silnici, zbořena r. 1971
Královna – Jiřičkova stráň nad čp. 140 (též se říkalo nejlepšímu poli)
Kramářova vila – vila u textilky čp. 222
Kramářova továrna, U Kramářů – textilka čp. 58
Lipník – les nad Doly, od silnice ke Kundraticím směrem ke Končinám
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Hospic Semily
HOSPICOVÁ PÉČE NOVĚ I PRO LIBŠTÁT
VYROVNAT NERADOSTNÝ TREND
Podle průzkumů veřejného
mínění by si přibližně 80 procent
Čechů přálo umírat doma a být až
do posledních chvil se svými
nejbližšími. Bohužel ve skutečnosti
je to právě naopak: většinou
umíráme v nemocnicích (60 procent)
nebo v ústavech dlouhodobé péče (9
procent). Tento neradostný trend se
snaží zvrátit takzvané mobilní či
domácí hospice, které jsou v
poslední době
stále častěji
zakládány charitami a neziskovými
organizacemi.
V širokém okolí Semil však zatím
tato služba zcela chyběla, což by
chtěl nyní změnit nově zakládaný
Domácí hospic 14 pomocníků.
Motivaci k jeho vzniku přibližuje
jedna ze zakladatelek, zdravotní
sestra Lucie Stránská: "Pracovala
jsem v nemocnici a bylo mi vždy líto,
když si rodina chtěla vzít umírajícího
domů a pečovat o něj, ale nakonec
nemohli, protože neměli nikoho, kdo
by jim s péčí pomohl.“
VŠESTRANNÁ POMOC PRO UMÍRAJÍCÍ
Nově vznikající domácí hospic od
ledna 2021 nabízí své služby pro
oblast do vzdálenosti cca 30 km od
Semil, což zahrnuje například
Lomnici nad Popelkou, Vysoké nad
Jizerou nebo Rokytnici nad Jizerou.
Ředitelka budoucího hospice Marie
Zahrádková
říká:
„Chceme
poskytnout rodinám, které by rády
měly
své
umírající
doma,
všestrannou pomoc. Nejde přitom
jen o péči o tělo, ale také o mysl a
duši nemocných i jejich blízkých.
Náš ideál je takový, že ještě před
propuštěním z nemocnice pomáhá
hospic
rodině
s
vyřízením
ošetřovného, příspěvků na péči a
ostatní administrativou. Vypůjčí
nemocnému polohovací lůžko a
ostatní pomůcky, které jemu a jeho
blízkým usnadní péči. Při příjmu do
péče lékař nastaví léčbu bolesti i

ostatních příznaků. Sestra pak
přijíždí do rodiny podle potřeby.
Nepřijíždí jen vyřešit léčebný úkol a
zaučit rodinu v péči, ale hlavně
nemocného i jeho blízké doprovází,
je s nimi v jejich nejtěžších chvílích a
oni vědí, že ji mohou kdykoli zavolat.
Po smrti nemocného zůstává hospic
v kontaktu s rodinou a pomáhá jim
překlenout toto náročné období.
Součástí týmu je také duchovní,
kterého si nemocný nebo jeho rodina
může, ale nemusí kdykoli zavolat.“

CO TO VLASTNĚ JE?
Domácí hospic je nezisková
organizace,
která
poskytuje
registrované zdravotní služby na
území
Semilska,
Turnovska,
Lomnicka a Rokytnicka. Našim
klientům poskytujeme zdravotní
služby 24 hodin denně 7 dní v
týdnu a jejich blízkým podporu v
každodenní péči. Naše služby
hradíme převážně z darů od
jednotlivců a firemních dárců a z
grantů od státních i nestátních
subjektů.

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Hospic pečuje o osoby umírající,
terminálně nemocné, o osoby,
kterým byla ukončena léčba, ale
také o blízké a rodinu umírajících a
zesnulých.
CO JE CÍLEM?
Domácí hospicová péče pomáhá
nevyléčitelně nemocným lidem prožít
důstojným způsobem a v rodinném
kruhu poslední období života. Lékaři
a sestry navštěvují pacienta doma,
předpokladem je zajištění celodenní
péče o nemocného rodinou nebo
jinou blízkou osobou.

Proto se snažíme
• abyste na tuto situaci nebyli sami
• aby nemocný netrpěl nesnesitelnou
bolestí a jinými tělesnými obtížemi
• aby za všech okolností byla
zachována jejich lidská důstojnost a
jedinečnost
• aby pacient prožil poslední dny
svého života důstojně
• v lásce, mezi svými blízkými
• bez velkého strachu a utrpení
• s naší odbornou péčí
NÁŠ TÝM
• přijíždí k těžce nemocnému domů
dle domluvy a individuálních potřeb
nemocného a jeho pečujících
• zaškolí rodinu v péči
• nastaví léčbu na zmírnění příznaků
provázejících nevyléčitelnou nemoc
a hlavně léčbu bolesti
• půjčí potřebné zdravotní a
kompenzační pomůcky
• poradí v sociální oblasti (např.
pomůže s vyřízením příspěvku na
péči, s řešením problémů s hypotékou, účtem, přepisem auta, aj.)
• doprovází nemocného i jeho rodinu
a podle zájmu nabízí i péči duchovní
• i dále se pak věnujeme péči o
pozůstalé.

DUCHOVNÍ SLUŽBA

Samozřejmou
a
potřebnou
součástí hospicové péče je duchovní
služba, neboť duchovní a spirituální
potřeby pacientů nejsou rozhodně
na posledním místě. Každý člověk
má duchovní potřeby, ač nemusí mít
nutně
vztah
k
nějakému
náboženství. Každý touží po
uzavření svého života, po klidném
spočinutí a bezpečí.
Vycházíme z potřeb a přání
každého pacienta, respektujeme
jejich jedinečnost i s jeho
náboženským vyznáním, stylem
duchovního života a nikomu
duchovní službu či aktivity nenutíme.
Snažíme se mu vyjít v těchto
záležitostech vstříc.
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Pokračování z předchozí strany.
Na přání pacienta nebo jeho
blízkých přicházejí duchovní navštívit, naslouchat. Doprovázejí při
bilancování, hledání víry a naděje,
nabízí modlitbu, setrvání v tichu.
Nemoc a závěr života přináší
nové pohledy na život i na smrt,
nové hloubky a hlavně nové
duchovní potřeby. Jsme si těchto
potřeb pacientů vědomi, a proto
podporujeme udílení svátostí a to
především svátosti eucharistie a

pomazání nemocných. Výjimkou
není ani svátost křtu. Doprovázíme
pacienty modlitbou, pokud si to přejí.
Duchovní službu nabízí P.
Jaroslav Gajdošík, římskokatolický
kněz. Spolupracujeme ale i s kněžími dalších farností v okolí a jiných
církví.
A PROČ ZROVNA 14 POMOCNÍKŮ?
Název hospice nevznikl náhodně:
„Nad Semily stojí už od 18. století
kaple Čtrnácti svatých pomocníků.“,

říká Marie Zahrádková. „Tito svatí
jsou velkými pomocníky v nouzi, v
nebezpečí a hodině smrti. Věříme,
že budou dobrými pomocníky také
pro hospic a jeho klienty.“
KONTAKTY
Lucie Stránská, tel. 774 617 803
Marie Zahrádková, tel. 737 416 051
hospic@hospic-semily.cz,
https://www.hospic-semily.cz/
číslo účtu: 2001803998/2010

Tříkrálová sbírka v Libštátě

POKLADNIČKA V LIBŠTÁTĚ

Epidemiologická situace nám nedovolí, abychom uskutečnili koledu fyzicky. Tři králové tedy nebudou chodit po Vaší
obci, ale pokud byste chtěli na sbírku přispět, pokladnička je umístěna v Potravinách u Františka.
Pokladnička bude v obchodě umístěna do 24. 1. 2021.
Tříkrálovou koledu a požehnání si můžete poslechnout online na adrese: www.trikralovasbirka.cz
Zde budete moci také podpořit Oblastní charitu Jilemnice přímo ONLINE do tzv. online pokladničky.
Svůj dar můžete také poslat na účet č. 66008822/0800 s variabilním symbolem 77705029.
Online bude koleda probíhat ve dnech 1. 1. – 30. 4. 2021.
S tříkrálovou sbírkou jsou podporovány tyto aktivity: Charitní taxi, potravinová pomoc, humanitární sklad, mateřské
centrum a vzdělávání dětí a mládeže v Indii.
Všem, kteří se rozhodnou nás podpořit z celého srdce děkujeme a přejeme šťastný a požehnaný rok 2021.
S láskou a úctou tým Oblastní charity Jilemnice

Společenská rubrika
Z technických důvodů neuvádíme jména jubilantů na měsíc leden. Všem lednovým jubilantům přejeme vše dobré již
nyní, jména však zveřejníme v příštím čísle.
Marie Kafková
Libštátský zpravodaj – měsíčník územního samosprávného celku. Vydává městys Libštát, Libštát 198, 512 03 Libštát,
IČO 00275891, internetové stránky www.libstat.e-obec.cz, registrace – ev.č. MK ČR E 14458. Distribuce zdarma.
Uzávěrka příštího čísla bude 31.1.2021. Příspěvky odevzdávejte na radnici městyse Libštát nebo na referent@libstat.eu

