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Informace z radnice 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ SOUSEDÉ, ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE, 

opět po dlouhé době nám v Libštátě napadlo trochu víc sněhu, a to konečně zimní počasí, které většinu z nás 
vyhnalo s dětmi sáňkovat, bobovat a pekáčovat, nebo jezdit na běžkách, nás snad přivedlo na trochu jiné myšlenky.  

Život s pandemií je opravdu velmi šílený a já věřím, že se snad vše brzy vrátí do normálního života. Důležité je 
neztrácet naději a být stále optimisticky naladěn, jinak to může být velmi těžké. Nepřestávejme, prosím, věřit. 

 

KUNDRATICKÁ MAGISTRÁLA | BĚŽECKÉ TRATĚ KUNDRATICE 

Velmi pěkně děkujeme TJ Sokolu Kunratice z.s. za 
krásně upravené běžecké tratě vedoucí z Kundratic do 
Libštátu (přes Končina až k seníku a zpět na Končina). 
Zároveň děkujeme všem majitelům pozemků, kteří 
umožňují úpravu tratí na jejich loukách a polích. Moc si 
toho vážíme.  

Za vše mluví spokojenost všech běžkařů, kteří si 
Kundratickou magistrálu na svých běžkách užívali, a že 
jich je a pokud počasí ještě dovolí, bude hodně. 

Pokud chcete TJ Sokol Kundratice podpořit, můžete 
darovat drobnou částku na účet č. 186987797/0300. Do 
zprávy pro příjemce, prosím, uveďte DAR. Přispět můžete 
i do kasičky, ty naleznete v obchodech pana Šimůnka v 
Košťálově i Libštátu.  
 

LSD | LIBŠTÁTSKÁ SÁŃKAŘSKÁ DRÁHA MÍSTNÍ POPLATKY

Velmi pěkně děkuji všem, kteří se 
jakkoli podíleli na úpravě Libštátské 
sáňkařské dráhy, která byla 
vyčleněna v úseku od křižovatky na 
Větrově cestou na Končina (tzv. 
cesta k panu Štěpánkovi). S paní 
majitelkou jediné nejbližší nemovi-
tosti, bylo domluveno, že k nemo-
vitosti bude zajíždět od Končin, za 
což jí velmi pěkně děkujeme. Jen 
díky tomu jsme si mohli dovolit cestu 
pro automobily uzavřít, a tak mohla 

vzniknout skvělá, úžasná a 
bezpečná sáňkařská dráha, kterou 
nám průběžně udržoval pan 
Chuchlík a také TJ Sokol Kundratice 
z.s.. Všem velmi pěkně děkujeme. 
Velký dík patří také všem rodičům, 
které své ratolesti vyhnali z domovů, 
z gaučů, postelí, od počítačů, online 
školní výuky a od televize, na 
čerstvý vzduch, aby se na Libštátské 
sáňkářské dráze pořádně vyřádili. 

Dovolujeme si Vás požádat, 
abyste včas zaplatili místní poplatky 
za odvoz odpadů a poplatek ze psů. 
Platit je možné na Úřadě městyse 
Libštát, nebo na číslo účtu 
4428581/0100, do variabilního sym-
bolu 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. 

 

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ 
STRANĚ 

Fotografii | LSD – Libštátská 
sáňkařská dráha | na titulní stranu 
vyfotografoval starosta Pavel Janata.
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Informace z radnice 
KANALIZACE V LIBŠTÁTĚ OPRAVA PODHLEDŮ  

Aktuálně probíhají práce na dvou 
překopech řeky Olešky, kde bude do 
koryta Olešky vsazena ocelová 
chránička s kanalizačním potrubím. 
Další postup prací se dozvíme na 
prvním kontrolním dnu v roce 2021, 
který bude v průběhu února. 

 S opravou podhledů na sále KD 
jsme započali 11. ledna 2021. 
V těchto chvílích jsme zhruba 
v polovině, práce jde pěkně od ruky 
a věříme, že výsledné dílo bude 
všem líbit. Velmi pěkně děkuji panu 
Jiřímu Kotasovi za zapůjčení lešení, 
bez kterého bychom neměli šanci 
opravu vůbec zahájit. Vedoucí 
technické skupiny pan Jaroslav 
Fejfar (spolu s ostatními členy 
technické skupiny) má pod sebou 
zkušené řemeslníky - pana Pavla 
Janatu st. a pana Jaroslava 
Jebavého, na které je radost se 
dívat, odvádí velmi kvalitní práci. 
Velmi pěkně všem děkujeme a 
těšíme se, až bude dílo dokončeno a 
také na dobu, kdy bude sál KD moci 
sloužit k různým kulturním akcím, na 
které se již velmi těšíme. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

SVAZEK OBCÍ KOŠŤÁLOV – LIBŠTÁT 
Plánované odečty 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, tel. 739 098 345, mail. ucetnisvazku@kostalov.cz. 

 

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ  

V pátek 1. ledna roku 2021 v Libštátě náhle zemřel ve věku nedožitých 72 
let pan Vojtěch Piroutek a ve středu 6. ledna zemřela po krátké nemoci ve 
věku 90 let paní Jarmila Fejfarová. Čest jejich památce. 

Ve středu 20. ledna 2021 zemřel po krátké nemoci ve věku nedožitých 66 
let pan Mgr. Antonín Šváb, bývalý libštátský ředitel a učitel, bývalý šéfredaktor 
libštátského zpravodaje a člen redakční rady. (Více o jeho působení v Libštátě 
je uvedeno v samostatném článku). Čest jeho památce. 

LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ | PŘED 

25 LETY | ÚNOR 1996 

Únorové číslo Libštátského 
zpravodaje před 25 lety nebylo 
vydáno. 
 
 
V úctě k Vám Pavel Janata | starosta

Tříkrálová sbírka 2021 
V Libštátě se letos vybralo 10.874 Kč. Online tříkrálová sbírka na stránkách trikralovasbirka.cz pokračuje až do 

30.4.2021. Všem dárcům velmi děkuji za pomoc v této těžké době. 
Simona Pošepná, ředitelka OCH Jilemnice
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Škola v Libštátě 

LEDEN NA MZŠ LIBŠTÁT

Začátek roku 2021 byl opět 
poznamenán pandemií covidu-19, a 
tak se normální běžné výuky mohly 
účastnit pouze první a druhá třída. 
Ostatní žáci pokračovali ve výuce 
distanční, tedy výuce z domácího 
prostředí prostřednictvím počítačové 
technologie. V tomto duchu proběhlo 
i předávání pololetního vysvědčení. 
Ze školy si ho hrdě mohli odnést 
zatím pouze žáci první a druhé třídy. 

Všem ostatním bylo toto pololetní 
hodnocení zpřístupněno elektronicky 
a skutečně předáno jim bude až po 
návratu do školy.  

Bohužel jsme letos nemohli 
zorganizovat ani každoroční lyžařský 
výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku, 
který zpravidla probíhá v lednu a na 
který se děti vždy velice těší. 
Nezbývá než doufat, že příští rok 
bude v tomto směru příznivější a vše 

se nám podaří dohnat.  
Velmi vydařenou akcí se stala 

soutěž s názvem DISTANČNÍ 
SNĚHULÁK, jež byla vyhlášená naší 
školou. Soutěže se mohl zúčastnit 
každý žák, který zaslal fotografii 
sněhuláka či jiného díla, které 
postavil ze sněhu. Musíme děti moc 
pochválit a o jejich výtvory se s Vámi 
podělit.  

Na závěr bych chtěla s hlubokým 
zármutkem připomenout, že dne 20. 
ledna 2021 nás navždy opustil 
vážený kolega pan Mgr. Antonín 
Šváb. Na naší škole působil od roku 
1990, několik let též jako ředitel 
školy, vyučoval převážně český ja-
dějepis. Jeho učitelská i lidská 
osobnost zůstane trvale uchována v 
paměti všech kolegů, stovek jeho 
žáků i přátel Masarykovy základní 
školy Libštát.  

Věnujte mu, prosím, společně 
s námi tichou vzpomínku. 

Lenka Mejsnarová 
 

Historie a současnost  

DŮM ČP. 26 

Původní dům s čp. 26 stál na Beraňáku, v roce 1777 ho postavil Josef 
Plichta, ale již po roce 1807 byl zbourán a číslo dostal dům na Vyšehradě, 
který postavil roku 1818 Josef Janata. Františkovi Janatovi byla povolena 
přístavba světničky, užívání bylo povoleno od 30. Ledna 1883. Při sčítání lidí 
z roku 1921 jsou zde zapsány 2 rodiny, celkem 4 osoby. Kolem roku 1955 zde 
bydleli Hůlkovi, příbuzní Kracíkových. V roce 1973 byla povolena výstavba 
kůlny Josefu a Haně Votrubcovým. Od roku 2018 vlastní dům Votrubcová 
Hana a dcera Hana Vítková.  

LIBŠTÁTŠTÍ JUBILANTI 
V měsíci lednu oslavili své životní 

jubileum 
paní Maruše Pavlíková, 

paní Zdeňka Hájková, 

pan Václav Patzak, 

paní Eva Řezníčková 

a paní Alena Machová. 
Všem srdečně blahopřejeme. 
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Policie České republiky 

ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V KATASTRU OBCE LIBŠTÁT ZA ROK 2020

V prvních dnech roku 2021 bylo 
na Obvodním oddělení PČR v Semi-
lech provedeno vyhodnocení bez-
pečnostní situace v katastru obce 
Libštát za kalendářní rok 2020. 

V průběhu roku 2020 byly na OO 
PČR Semily zaevidovány a prošet-
řeny celkem 2 trestné činy a 13 
přestupků, což je o 2 přestupky 
méně než v roce 2019.  

Co se týče dvou trestných činů, 
tak se v prvním případě jednalo 
o pokus vloupání do chalupy a sto-
doly, kdy o výši trestu pachatelů 
rozhodl Okresní soud v Semilech. 
V druhém případě došlo k prově-
řování náhlého úmrtí osoby, které 
bylo odloženo, neboť nebyla zjištěna 

účast další osoby na smrti 
zemřelého. 

Z prošetřovaných 13 přestupků 
byly 4 přestupky vyřešeny na místě 
v příkazním řízení. Ve dvou přípa-
dech se jednalo o přestupky na úse-
ku proti bezpečnosti a plynulosti sil-
ničního provozu a v dalších dvou 
případech o přechovávání malého 
množství omamných a psychotrop-
ních látek. Zbylé přestupky bylo 
nutno prošetřit, kdy se ve 4 přípa-
dech jednalo o přestupky proti 
občanskému soužití. Tři z nich byly 
oznámeny na příslušný orgán k pro-
jednání a jeden byl odložen, neboť 
se spáchání přestupku neprokázalo. 
Tři přestupky byly proti majetku, 

u kterých se i přes veškerou snahu 
nepodařilo pachatele ustanovit. Další 
přestupek nepřepsání majitele vozid-
la a dopravní nehoda řešená skupi-
nou dopravních nehod byla oznáme-
na příslušnému orgánu k projednání. 

I přes tyto příznivé výsledky bych 
rád apeloval na všechny občany, 
aby byli ostražití ke svému i cizímu 
majetku. Zejména pak skupinu star-
ších občanů, kteří se mohou snadno 
stát cílem různých prodejců a pod-
vodníků. Majitelům rekreačních ob-
jektů lze doporučit nainstalování 
některého z mnoha dostupných 
zabezpečovacích zařízení. 

Za kolektiv obvodního oddělení 
Policie Semily bychom chtěli 

VAROVÁNÍ PRO SENIORY 
V současné době Policie ČR na území okresu Semily eviduje několik případů trestné činnosti, kdy oběťmi jsou 

senioři. Jedná se o případy okradení seniorů o finanční hotovost v místě bydliště.  
Pachatel se dostavil za seniorkami domů a v některých případech vystupoval jako revizní technik s tím, že přišel 

zkontrolovat elektrické spotřebiče, v jiných případech se představil jako zaměstnanec energetické společnosti buď 
s tím, že jde provést zápis elektřiny, kdy požadoval i zpřístupnění elektroměru nebo s legendou, že nejsou uhrazeny 
poplatky za odebrané energie a tedy bude provedena demontáž elektroměru. Podvodník vždy požaduje nějakou 
finanční hotovost, přitom pozorně sleduje seniora, kde má peníze uložené, poté odvede pozornost a sám nebo za 
pomoci komplice hotovost odcizí. Upozorňujeme, že takové služby energetické společnosti nepraktikují!!! 

POZOR! PACHATELÉ MOHOU PRO PŘÍSTĚ ZMĚNIT LEGENDU 
Využívané legendy podvodníků a pachatelů trestné činnosti, kdy nabízí:  

- Broušení nožů, nůžek atp. (přemrštěné ceny) 
- Výměny okapů nebo jiné práce na domě (výměny nebo opravy, které nejsou potřeba)  
- Výměna zámku u dveří (prodej a nabídka montáže bezpečnostního zámku, kdy se však jedná o běžný zámek) 
- Kontrola komínů (výměna vložkování komínu i přesto, že to není nutné)  
- Levnější plyn nebo elektřina (pouze záminka, aby byl pachatel vpuštěn do obydlí)  
- Pojištění – životní, zdravotní, proti pohromě, spoření apod. (pouze záminka, aby byl pachatel vpuštěn do obydlí) 
- Vnuk v nouzi (podvodník se vydává za příbuzného a požaduje peníze) 
- Přeplatek za plyn, elektriku nebo vodu – (falešný plynař, elektrikář nebo vodař) 
- Údajné těžké životní nebo mimořádné situace - (vylákání peněz na operaci dítěte, na různé služby, pokuty a 

poplatky) 
- Zdravotnické služby v souvislosti s Covid-19: měření teploty, pomoc při vyplňování formuláře na testy Covid-19 

nebo očkování  
Policie ČR apeluje na seniory, aby byli obezřetní a nedůvěřovali neznámým lidem, kteří je osloví v místě jejich 

bydliště. Pokud se již senior rozhodne cizí osobu vpustit do svého bytu nebo domu, tak by neměl být doma sám 
(zavolejte příbuzným, přátelům nebo sousedům a požádejte je, zda by nemohli přijít, do té doby nikoho dovnitř 
nevpouštějte). Pokud se nepodaří nikoho z blízkých nebo známých kontaktovat, dohodněte se s cizí osobou na jiném 
termínu návštěvy, kdy nebudete doma sami.  

Seniorům doporučujeme, aby si pořídili na dveře do bytu bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené a 
tak budou moci vyřídit některé věci bezpečněji.  

V případě podezření, že jste se setkali s podvodníkem, neváhejte neprodleně kontaktovat Policii České republiky 
na tísňové lince 158. 
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Policie České republiky 
(Pokračování z předchozí strany.) 

poděkovat všem občanům obce 
Libštát za jejich pomoc při 
odhalování a objasňování přestupků, 
trestných činů a jejich pachatelů. 
Taktéž velké díky za ochotu 

a spolupráci patří pracovníkům 
Obecního úřadu. 

Do roku 2021 přejeme všem 
obyvatelům obce pevné zdraví 
a pokud možno lepší rok než ten 
uplynulý, který byl vlivem světové 

pandemie plný zákazů a nařízení, 
kterým se nám podařilo zejména 
s vaší pomocí čelit bez nutnosti 
restriktivních opatření.  

pprap.. Ludvík Šafra,  
npor.Bc.Jiří Ročárek, DiS.

 „To je naše obec“ - citace knihy 

PAMÁTNÉ A VÝZNAMNÉ STROMY OVOCNÉ STROMY

Roku 1879 vysadily školní dítky 
na oslavu stříbrné svatby Františka 
Josefa I. u budovy bývalé obecní 
školy / dnes MNV / 4 lípy. Dnes po 
nich není památky. 

10.května 1881 vysazeno na 
náměstí u mariánské sochy 5 lip na 
oslavu sňatku korunního prince 
Rudolfa s princeznou Štěpánkou 4 
lípy vysadily školní děti a l členové 
spolku vysloužilých vojínů. Není 
známo, jak a kdy byly odstraněny. 

30.dubna 1908 vysadila školní 
mládež k 60.výročí vlády Františka 
Josefa I .na dolení straně náměstí 
17 lip v rámci akce "Jubilejní strom-
kové slavnosti školní ". "Náklad na 
koupení stromků a kůlů vedlo obecní 
zastupitelstvo v Libštátě v částce 
32,8 K ", praví se v úředním hlášení. 

l.května 1917 vysázeny po strom-
kové slavnosti 3 lípy na budoucím 
hřbitově. pravděpodobně následu-
jícího roku vysázena řada lip v 
chodníku na hoření straně náměstí. 

16. dubna 1918 vysazena u 
bývalé obecní školy Lípa Svobody. 

Při slavnosti se deklamovalo a 
zpívala tato píseň: 

Lípo, lípo, proč jsi nám tak milá, 
že tě Sláva za svůj strom zvolila? 
Jen co si tu do stínu tvého sednu, 
ihned k vlasti drahé mysl zvednu. 

1.května 1919 oslaven poprve po 
světové válce Den práce. Po prů-
vodu zasazeny uprostřed náměstí 2 
lípy k poctě Dr.T.G.Masaryka a 
Dr.Karla Kramáře. Třetí lípa v pořadí 
je lípa Svobody, přenesená sem na 
podzim roku 1919 od obecní školy. 

Před školní budovou vysazena 
jako součást parkové úpravy v roce  

1932 douglaska tisolistá, vědecky 
Pseudotsuga taxifolin viridia. Je to 
severoamerická dřevina, přivezená 
před 100 lety ze západu Severní 
Ameriky. Dlouhé měkké jehličí sytě 
zelené barvy, podobné jedlovému a 
s typicky kuželovitou korunou. Celý 
vzhled stromu připomíná nejspíš 
smrk. Šišky jsou menší než 
smrkové, nerozpadavé s přečnívají-
cími podpůrnými listeny. Dřevo je 
pěkné, s červeným jádrem, jakostní 
podobné modřínovému. Strom byl 
nazván douglaskou po Davidu Doug-
lasovi, který zaslal její semena do 
Anglie r 1827. Ze dvou druhů 
douglasek je naše zelená čili pobřež-
ní viridis. Objem tohoto krásného 
stromu ve výši 130 cm měří v lednu 
1968 123 cm. Další stromy v 
prostoru školní budovy: jasan smu-
teční (Fraxinus exelcior pendula), 
vysázený roku 1932, Škumpa ocetná 
zajímavý keř s krásně zbarvenými 
listy na podzim, lípa malolistá, vedle 
jasanu, rovněž sázená v roce 1932, 
lípa velkolistá, proti tělocvičně, 
vysázena roku 1961 v rámci 
jubilejních oslav školy.Cesta od 
záhybu silnice k zastávce ČSD 
vroubena dvojitým stromořadím 
javorů kulovitých /1955 / 

U budovy zastávky ČSD je vrba 
smuteční / Salix s.pendula /, v kruhu 
břízy bělokoré a řada zeravů vý-
chodních / jehlice na obou stranách 
stejně zelená / vše z roku 1958 . 

Z dalších stromů v obci je třeba 
zaznamenat lípy malolisté u čp 81 / 
objemy 326 a 320 /, modřín opadavý 
u čp. 7, na hřbitovech hlavně zeravy, 
u silnice proti budově MNV javor 
mléčný (o.196 cm). 

Naše obec je zařazena do 
ovocnářského obvodu Semily ještě z 
dob kdy jsme patřili do kraje 
Libereckého. Doporučené obvodní 
sortimenty ovocných druhů a odrůd 
jsou zde uvedeny v pořadí podle 
přednosti, která by se jim měla dát. 
Jabloně:  

1/ Parména zlatá - Tato parména 
by měla sázet nejvíce, průsvitné 
nejméně. 
2/ Boskopské červené  
3/ Baumannova reneta  
4/ Panenské a Ontario 
5/ Průsvitné 

Hrušně: 
1/ Boscova a Solanka 
2/ Pařížanka 
3/ Clappova a Thirriotova 
4/ Červencová, Drouardova a 
Konference 

Třešně: 
1/ Napoleonova 
2/ Carmerdorfská, Kaštánka, 
Troptichterova, Hedelfingenská 
3/ Lyonská ranná 

Višně:  
1/ Korošská a Vackova 
2/ Morela pozdní, Ostheimská, 
Podbielski 
3/ Sladkovišeň ranná a 
Španělská 

Švestky: 
1/ Domácí 
2/ Zimmrova, Esslingenská, 
Manhengeimova, Lutzelsachsen 
Vzhledem ke geologickému 

útvaru / perm / by se měla dávat u 
nás přednost švestkám, což věděli 
už naši předkové a z ovocných 
stromů pěstovali především švestky. 
S ovocem pak obchodovali mimo 
obec.
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„To je naše obec“ – citace knihy 
Renklady: 

1/ Zelená renklada 
2/ Althanova 
3/ Mirabelka nancynská 
4/ Bryská 
5/ Carská 

Meruňky a broskve se u nás 
nepěstují. 

Rybíz: Bílý, Versailský bílý, 
Dlouhohrozen bílý 

Angrešt: Bílý, Bílý úrodný, 
Č.koruna 

Maliny: Odnožující, Pruská, Loyd 
Coorge 

O počtu ovocných stromů v obci 
svědčí výsledky sčítání stromů k 
30.dubnu let l964, 1966, a 1967. 
Doklady za jiná léta nejsou. 

 

Ladislav Lukáš 

Pomístní názvy 
POMÍSTNÍ NÁZVY | M, N A O

Makovičák – schody k Řezníč-
kovem čp 14 (dříve se sáňkovalo a 
lyžovalo) 

Malá strana – za lávkou kolem 
trati 

Na drahách – nahoře na Rača-
nech čp 26. 

Na hastrmanu – mokré úžlabí 
nad čp 173 směrem k Pansku 

Na hranicích, Hranice – před 
mostem do Košťálova (byla 
hospoda) 

Na kopečku – Řezníčkovi čp 14 
(dříve Makovičkovi) 

Na lukách – Janatu statek čp 84 
za evang. hřbitovem 

Na pile – na potůčku vytékajícím 
z Panska, blízko Žabárny (před 150 
lety stála pila) 

Na poustce - (čp 117) poustevna 
stála do r. 1860, rozebral ji majitel čp 
133 ? 

Na šibenici - mezi čp 175 a 154 
stála šibenice do r. 1730. 

Na volavci – nad tratí pod 
Kavazskem (čp 177 a bývalé 199 sd) 

Na vršku – za přejezdem trati na 
Bělou čp 150 

Nad dubem – nad čp. 15 
Chuchlíkovi 

Nad mlejnskem – kolem zastávky 
ČD (u Olešky měl stát mlýn) 

Nad Štemberkem – Končina u 
Kotase a Malých čp 220, 209 

Náhon – struha od splavu 
k turbíně (byly ke mlýnu čp 45 do 
1956, a k textilce čp 58 do 1960) 

Německá rokle - mezi čp 211 a 
184. V čp 184 (dnes Janatovi) bydleli 
němci Šrajerovi a to byla jejich rokle 

Obecňák - obecní dům z r. 1922 
čp 256, 257. 

Obecní cesta – od Uprchláku ke 
Koldovem čp 254 

Obecní les – od Hvízdalky ke 
Končinám (vedle obecní cesty) 

CETIN 
STABILNÍ A RYCHLÝ INTERNET PO „PEVNÉ LINCE“

Se společností CETIN se nám 
podařilo v posledních letech vyjednat 
zrychlení pevné sítě v místní části 
obce. Všude tam, kde byla dříve 
pevná linka, je dnes možné připojení 
k internetu rychlostí až 250 Mb/s. 

VÝHODY pevné sítě: 
- možnost výběru z celé řady 

poskytovatelů internetu 
- stabilita připojení i za špatného 

počasí, 
- udržení rychlosti a kvality pro 

desítky připojených zařízení 
najednou, 

- internetová TV s možností zpětné-
ho zhlédnutí a nahrávání (= řešení 
přechodu televizního vysílání na 
DVBT-2), 

- sledování videí online bez sekání 
a v nejvyšší HD kvalitě, 

- možnost změny poskytovatele 
internetu bez nutnosti měnit síť. 
Společnost CETIN neprodává 

žádné služby. Nabízí tzv. otevřenou 
síť, kde služby prodávají poskyto-
vatelé internetu – operátoři, které 
dobře znáte a už v současné chvíli 
od nich třeba využíváte řadu různých 
služeb včetně mobilního volání. Na 
stránkách zrychlujemecesko.cz si 
můžete ověřit dostupnost a získat 
konkrétní nabídku od Vámi 
vybraného poskytovatele. Vždy se 
jedná o internet, většinou s IPTV 
(internetovou televizí s možností 
zpětného zhlédnutí pořadů) a řadou 

doplňkových služeb a zvýhodněných 
balíčků,  
např. s mobilním voláním. 

Nevíte-li si rady, zavolejte na 
infolinku CETIN 238 461 111 (každý 
všední den od 8:00 – 16:00).  

CETIN, to je pevná telekomuni-
kační síť, která je dostupná ve 
většině domácností v České repub-
lice. Navazuje na dlouholetou tradici 
bývalého ČESKÉHO TELECOMU a 
spravuje sítě v jeho původním 
majetku. Pokud již pevnou linku 
nemáte, nebo jste kabel odstřihli, 
případně je na sloupu před domem, 
tak nevadí. Přípojku lze kdykoliv 
obnovit. 

Jabloně Hrušně Třešně Višně Švestky Slívky Ořešáky CELKEM Angrešt Rybíz 

1964 1109 237 113 12 701 135 - 2307 213 161 

1966 527 81 40 8 314 44 21 1035 132 149 

1967 577 87 41 8 325 50 30 1128 152 197 
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Společenská rubrika 

MGR. ANTONÍN ŠVÁB – UČITEL, HISTORIK, ŘEDITEL, KRONIKÁŘ, REDAKTOR, DEMOKRAT

V lednu 2021 jsme se dozvěděli 
smutnou zprávu o úmrtí oblíbeného 
učitele Mgr. Antonína Švába. 

Málokdo spojil svůj život s Masa-
rykovou základní školou v Libštátě 
výrazněji, než on. Nastoupil sem 
krátce po sametové revoluci jako 
učitel českého jazyka a dějepisu, 
krátce dělal zástupce ředitele a pak 
až do roku 2000 ředitele školy. Jako 
pedagog se věnoval rovněž výuce 
občanské nauky, angličtiny a 
zeměpisu. Děti jej milovaly kvůli 
divadelním hrám, které pro ně psal a 
jež pod jeho vedením nacvičovaly. 
Patří k nim hry „Dobrý skutek“, 
„Mrazík“, „Horší než drak“, „Tatínku 
neplač, my Tě uživíme“ a „Trauten-
berkovy námluvy“. Kromě svých 
pedagogických funkcí naplňoval 
ideál venkovského intelektuála tím, 
že v Libštátě řadu let psal obecní 
kroniku a dělal šéfredaktora Libštáts-
kého zpravodaje. Pro děti každý rok 
organizoval poznávací zájezd do 
Památníku Terezín. 

Mgr. Šváb historii nejenom studo-
val, ale osobně se přičinil o obnovu 
demokracie v naší zemi po pádu 
komunismu. V listopadu 1989 byl 
jedním z hlavních řečníků před Rubí-
nem na náměstí v Semilech. V roce 
1991 patřil k zakládajícím členům 
Občanské demokratické strany na 
Semilsku. Stál rovněž při vzniku 

Místního sdružení ODS v Libštátě, 
kde věrně setrval až do konce svého 
života. Poslední tři desetiletí působil 
jako pravidelný člen volebních 
komisí v Kundraticích. 

Mgr. Šváb se narodil dne 
27.4.1955 v Semilech. Jeho tatínek, 
rovněž Antonín, pocházel z Tišnova 
u Brna, kde se vyučil drogistou. Při 
jedné akci pro mládež, která se 
konala v Praze, se seznámil s Vlas-
tou Noskovou ze Slané u Semil, 
kterou pojal za manželku. Bydleli 
spolu nejdříve ve Slané, později 
v Semilech. Otec zde pracoval jako 
vedoucí uhelných skladů, maminka, 
vyučená švadlena, pracovala nejdří-
ve v Koloře, později na poště jako 
doručovatelka. Jejich jediný syn 
Antonín po maturitě vystudoval 

Pedagogickou fakultu v Ústí nad 
Labem. Vojnu strávil v Novém Městě 
nad Váhom a v Košicích, kde něja-
kou dobu učil na Vojenské střední 
škole letecké. Po návratu z vojny 
nastoupil v roce 1979 na ZŠ Ivana 
Olbrachta v Semilech a v té době si 
rozšířil vzdělání o učitelství pro 
střední školy. V roce 1984 na tutéž 
školu nastoupila po promoci mladá 
Mgr. Milena Kopecká, se kterou se 
v roce 1986 vzali a natrvalo se 
usadili v Kundraticích. V roce 1987 
se jim narodil syn Martin, který je 
dnes vystudovaným inženýrem eko-
nomie a po vzoru rodičů začal učit 
na Střední škole Semily. 

Mgr. Šváb do poslední chvíle pů-
sobil jako třídní učitel 9. třídy na 
MZŠ v Libštátě. Díky svým pevným 
zásadám a mírné povaze požíval 
velkou důvěru učitelského kolektivu, 
kde spolehlivě zastával funkci 
neformálního mediátora. V listopadu 
2020 musel být náhle hospitalizován 
v jilemnické nemocnici, ze které se 
již nevrátil. Dne 20.1.2021 dotlouklo 
jeho srdce, které tolik milovalo žáky, 
školu, demokracii a život v naší 
krásné zemi. V Libštátě, kterému 
věnoval 30 let svého života, na něj 
budeme vzpomínat vždy s uznáním 
a s láskou. 

MUDr. Vít Šlechta 

PODĚKOVÁNÍ

Dovolte mi, ze srdce, poděkovat členům SDH Libštát za nasazení při 
pokusu o záchranu života mého manžela Vojty Piroutka dne 1.1.2021. 
Děkuji, že jste to do poslední vteřiny nevzdali. Děkuji za váš profesionální a 
zároveň lidský přístup. 

Chtěla bych poděkovat manželům Monice a Mirkovi Roučovým za to, že 
se mnou byli hned v prvních minutách po jeho odchodu a nenechali mě 
samotnou. Moc jste mi pomohli, nikdy vám to nezapomenu. 

Chtěla bych také poděkovat vám všem, kteří jste mi projevili upřímnou 
soustrast. V době mého nezměrného smutku byla vaše slova úlevná, protože 
znamenala, že jste ho měli rádi. Děkuji vám 

Jarmila Piroutková 

 
 

Děkujeme všem, kteří jste se přišli 
rozloučit s panem učitelem Antonínem 
Švábem. Děkujeme za projevy 
soustrasti a květinové dary. Moc by 
ho to potěšilo.  

Milena a Martin Švábovi
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