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Informace z radnice 

BUĎTE ZDRÁVI, VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ SOUSEDÉ, ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE, 

konečně se nám podařilo dokončit, kompletně uklidit a připravit sál v našem, Vašem kulturním domě. Během čekání 
na dodání nových světel jsme napastovali a vyleštili podlahu, natřeli podlahu na jevišti a opravili poškozené židle a stoly.  

Velký dík patří celé naší technické skupině panu Jaroslavovi Fejfarovi, panu Dušanovi Hankovi, panu Petrovi 
Havlíčkovi, panu Lukáši Fiedlerovi a všem dalším, kteří se na úpravách a modernizaci sálu podíleli: panu Pavlovi 
Janatovi st., panu Jaroslavovi Jebavému, panu Jiřímu Kotasovi, který nám zapůjčil lešení a firmě CORA Jičín za návrh a 
montáž osvětlení.  

Sál a podium prošlo velkou proměnou a modernizací, která se někomu může líbit, a někomu nemusí, ale tak to vždy 
bylo, je a vždy bude.  

Nejdůležitější však bude, abychom ho mohli v brzké době začít používat tak, jak jsme byli vždy zvyklí, na kulturní a 
společenské akce, výstavy, oslavy, jednání atd., které jsou již přes více než rok zakázané. 

 S ohledem na aktuální vývoj se však dá očekávat, že se snad brzy dočkáme. Na závěr je však nutné podotknout, že 
nebýt této pandemie, tak by se jen těžko dala tato rozsáhlá a pracná rekonstrukce sálu realizovat v takovém rozsahu, 
jako se nám to teď podařilo. 

Tak ať nám sál v KD všem dlouho a dlouho slouží. 

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Již teď se velice těším na vítání libštátských občánků, které po více jak dvou letech proběhne v sobotu 12. června 
2021 v dopoledních hodinách v sále KD městyse Libštát. 

Přivítání budou nepřivítané libštátské děti (s trvalým pobytem v Libštátě) od roku 2019. Děti, které již byly přihlášeny 
na zrušené Vítání občánků, se znovu již hlásit nemusí. Přihláška je k dispozici na internetových stránkách městyse 
Libštát nebo k vyzvednutí v kanceláři radnice. Přihlášku je třeba podat nejpozději do konce května 2021. 

Přihlášeným rodičům bude včas doručena pozvánka s podrobnějšími informacemi. Fotografka je na tento sváteční 
akt zajištěna. 

LIBŠTÁTŠTÍ JUBILANTI 

V měsíci květnu slaví své životní jubileum 

paní Jarmila Kousalová, 

paní Anna Šimůnková, 

paní Bohuslava Leblová, 

pan Antonín Nohejl, 

a pan Vladimír Schrötter. 

Všem srdečně blahopřejeme. 

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ 

Ve čtvrtek 15. dubna 2021 náhle zemřel ve věku 64 
let pan Ladislav Dvořák, nám všem dobře známý 
milovník a restaurátor automobilových veteránů.  

Za připomenutí stojí i úmrtí libštátského chalupáře, 
pana Josefa Klimenta, který zemřel po dlouhé nemoci 
v sobotu 3. dubna 2021 ve věku 78 let.  

Čest jejich památce. 
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ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBŠTÁT  
Jelikož se mne často hodně lidí ptá, jak to vypadá s připravovanou 

změnou územního plánu č.2, tak jsem požádal zhotovitele, aby se nám 
vyjádřil, abychom měli jasnou představu o časovém sledu jednotlivých fází a 
dokončení. Městys Libštát v této změně požaduje začlenění lokality určené 
pro výstavbu rodinných domu nad Větrovem, po levé straně cesty na 
Končina. 

Stanovisko zhotovitele: 
Změna č. 2 územního plánu Vašeho městyse probíhá v souladu 

s uzavřenou smlouvou o dílo ze dne 17. 8. 2020, která vychází z projednané 
a schválené 2. zprávy o uplatňování ÚP Libštát a dodatečně schváleného 
doplnění obsahu Změny č. 2.  

Vzhledem k požadavku orgánu ochrany přírody KÚ Lk vyhodnotit vliv 
nových návrhových ploch na zvláště chráněné druhy (biologické hodnocení) 
a z toho vyplývajícím požadavkem na vyhodnocení vlivů na životní prostředí, 
bylo nezbytné upravit postup prací tak, aby mohl být proveden aktuální 
biologický průzkum na místě alespoň v jarním období.  

Proto byl Autorský originál zkontrolovaný pořizovatelem předán 
hodnotitelům, aby mohli provést průzkum v terénu (04-05/2021) a zpracovat 
biologické hodnocení (06/2021). 

Následně budou práce pokračovat po etapách uvedených v čl. 4 
předmětné SOD ve lhůtách uvedených v čl. VI. téže SOD takto: 

II. fáze – Návrh Změny č. 2 jako podklad pro SEA, včetně jejího 
zpracování – do 16 týdnů po předání odsouhlasených závěrů biologického 
hodnocení objednatelem a pořizovatelem prostřednictvím pořizovatele 
(předpoklad 10/2021), 

III. fáze – Návrh Změny č. 2 pro 
veřejné projednání upravený 
v souladu se závěry SEA, včetně 
zpracování Vyhodnocení vlivů Návrhu 
Změny č. 2 na udržitelný rozvoj území 
(VVURÚ – části A, C až F) – do 6 
týdnů po předání odsouhlasených 
závěrů SEA objednatelem a 
pořizovatelem prostřednictvím 
pořizovatele (předpoklad 12/2021), 

IV. fáze – Změna č. 2 pro vydání 
Zastupitelstvem městyse, která bude 
zpracována na základě výsledku 
veřejného projednání Návrhu Změny 
č. 2 – do 6 týdnů od protokolárního 
předání (předpoklad 07/2022) 
požadavků vyplývajících z veřejného 
projednání Návrhu Změny č. 2 
pořizovatelem (předpoklad 09/2022), 

V. fáze – Úplné znění (ÚZ) ÚP 
Libštát po Změně č. 2 (vydávaná – 
výroková část ÚP a Koordinační 
výkres) – do 6 týdnů od 
protokolárního předání pokynu pro 
zpracování této fáze pořizovatelem 
(předpoklad 11/2022). 

Mezi II. a IV. fází je rezervován 
prostor na činnosti pořizovatele – 
zajištění veřejného projednání, jeho 
vyhodnocení, zajištění stanoviska 
orgánu posuzování vlivů na ŽP (KÚ 
Lk) a zajištění stanoviska 
nadřízeného orgánu územního 
plánování (KÚ Lk). V případě podání 
připomínek či námitek či nutnosti 
dohodovat nesouladná stanoviska 
dotčených orgánů lze předpokládat i 
prodloužení tohoto prostoru. 

SURPMO HK 

INFORMACE Z 2. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LIBŠTÁT ZE DNE 21. DUBNA 2021 

V pořadí druhé jednání zastupitelstva městyse Libštát v roce 2021 se konalo 21. dubna v zasedací místnosti radnice 
městyse Libštát.  

Zastupitelé na jednání mimo jiné schválili s firmou ČEZ Distribuce a.s. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.: IE-12-4005078/VB/1, diskutovali o využití kina, vzalo na vědomí 
inventarizační zprávu z jednání hlavní inventarizační komise konané dne 26. února 2021 a schválilo rozpočet městyse 
Libštát na rok 2021. 

Kompletní zápis z tohoto jednání je jako vždy k náhledu na webových stránkách městyse Libštát. 



    strana č. 4 

Informace z radnice 
SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU | SOBOTA 5. ČERVNA 2021 | 14,05 - 14,20 HOD.

Přijímány budou následující nebez-
pečné složky komunálních odpadů: 
- obaly obsahující zbytky nebezpeč-
ných látek, vč. olejových filtrů 
- oleje a tuky 
- absorpční činidla (znečištěný 
textilní materiál) 
- barvy, lepidla a pryskyřice 
- rozpouštědla 
- kyseliny 

- zásady (hydroxid) 
- nepoužitá léčiva (léky) 
- pesticidy (hnojiva) 
- akumulátory, baterie, články a 
zářivky 

POZOR! Vše musí být řádně 
označené v uzavřených obalech 
a objemu a množství odpovídající 
provozu běžné domácnosti. 

Nebude přijímáno následující: 
- elektro 
- stavební odpad, vč. eternitu, az-
bestu, asfaltu, omítek, lepidel, 
směsí apod. 
- nebezpečné odpady vznikající 
při podnikatelské činnosti. 

Sběr bude probíhat v sobotu 5.6. 
ve 14,05 – 14,20 na náměstí. 

KANALIZACE V LIBŠTÁTĚ  

Jelikož se blíží dokončení stavby 
kanalizace, a tedy i možnost 
přepojování Vašich nemovitostí, tak 
Vám do poštovních schránek 
v měsíci květnu roznáším bližší 
informace, abyste byli informováni, 
co Vás čeká a nemine. 

Co se týká přepojování 
jednotlivých nemovitostí na 
kanalizaci, tak je lze rozdělit do 5 
skupin: 

1 | splaškové odpadní vody 
z nemovitosti budou | po zrušení 
stávajícího čistícího zařízení | 
svedeny do čerpací stanice na 
pozemku vlastníka nemovitosti, která 
je napojena do veřejné splaškové 
tlakové kanalizace | 21 nemovitostí v 
lokalitě za mostem u Ničů a u 
fotbalového hřiště | vlastníky 
nemovitosti bude čekat | po zrušení 
stávajícího čistícího zařízení | pouze 
propojení stávající odpadní 
kanalizace z nemovitosti do čerpací 
stanice | nutná příprava a dovedení 
elektroinstalace do elektrické 
rozvodné skříně 

2 | splaškové odpadní vody 
z nemovitosti budou | po zrušení 
stávajícího čistícího zařízení | 
svedeny do čerpací stanice na 
pozemku vlastníka nemovitosti, která 
je napojena do veřejné splaškové 

gravitační kanalizace | 15 
nemovitostí, které jsou s ohledem na 
umístění veřejné kanalizační stoky a 
nemovitosti nutné napojit na veřejný 
kanalizační řad pomocí čerpací 
stanice | vlastníky nemovitosti bude 
čekat | po zrušení stávajícího 
čistícího zařízení | pouze propojení 
stávající odpadní kanalizace 
z nemovitosti do čerpací stanice | 
nutná příprava a dovedení 
elektroinstalace do elektrické 
rozvodné skříně 

3 | splaškové odpadní vody 
z nemovitosti budou | po zrušení 
stávajícího čistícího zařízení | 
svedeny soukromou částí 
kanalizační přípojky do nové veřejné 
části kanalizační přípojky ukončené 
na pozemku vlastníka nemovitosti, 
která je napojena do veřejné 
splaškové gravitační kanalizace | 
159 nemovitostí | vlastníky 
nemovitosti bude čekat | po zrušení 
stávajícího čistícího zařízení | 
propojení stávající odpadní 
kanalizace z nemovitosti do 
ukončené veřejné kanalizační 
přípojky, kde bude nutné ve většině 
případů osadit plastovou revizní 
šachtu | Vaše stávající čistící 
zařízení | septik nebo čističku | které 
již nebude potřeba můžete po 

vyprázdnění zasypat, prodat, nebo 
třeba ponechat ke sběru dešťových 
vod 

4 | splaškové odpadní vody 
z nemovitosti budou | po zrušení 
stávajícího čistícího zařízení | 
svedeny stávající přípojkou do 
veřejné části kanalizace, která se 
přepojila na nový kanalizační řád | 
ve větší míře lokalita Větrov | 
vlastníky nemovitosti bude čekat | po 
zrušení stávajícího čistícího zařízení 
| propojení stávající odpadní 
kanalizace z nemovitosti do stávající 
veřejné kanalizační přípojky | Vaše 
stávající čistící zařízení | septik nebo 
čističku | které již nebude potřeba 
můžete po vyprázdnění zasypat, 
prodat, nebo třeba ponechat ke 
sběru dešťových vod 

5 | v lokalitě Ptačák budou 
nemovitosti přepojeny, aniž by 
museli někteří vlastnici něco 
upravovat, odpadní vody budou 
odpojeny od stávajícího 
velkokapacitního septiku a budou 
napojeny na nový kanalizační řad. 

Více informací se dočtete 
v informačních dopisech, které 
dostanou ti, kterých se přepojení 
týká.

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ 

Fotografii na titulní stranu vyfotografoval starosta Pavel Janata. U jeřábu – nad Bryndovem, kóta 517 m n. m. - 
nejvyšší bod Libštátu. 

 V úctě k Vám Pavel Janata | starosta 
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Pomístní názvy

POMÍSTNÍ NÁZVY | V 

V tomto čísle zveřejňujeme pomístní názvy začínající na písmeno V: 

V hroskách – Bryndov, úval nad čp. 197 
V hynouskách – k Trevosu u čp. 205 
V kotli – nad splavem u silnice kolem čp. 50 
V kovárně – Křížovi čp. 8 (byla kovárna) 
V kroužku – u potoka pod čp. 166, 167, 173. 
V poli – nad Vyšehradem čp. 3, 122, 196. 
V rokli – u myslivny čp. 180 a též nad Vedralovým lomem 
u čp 186s a 187s (zbořeno 1943) 
V zábojně – lisoval se lněný olej v čp. 72 starý dům stál 
na Malé straně mezi čp. 71 a 73. 
Ve volšičkách – olše kolem potůčku do Černého moře 

Větrov – výstavba nad Ptačákem 
Vodseďálkova stodola – stodola na Ptačáku (druhá stála 
přes Olešku proti textilce pod břehem) 
Vojanka – louka u Olešky pod čp. 109 (patřila k čp. 91) 
Vystrkov – ke Kavkazsku, čp. 101 a 116. Při stavbě dráhy 
tam byly tyto domy přestavěny. 
Voftrovna, Vechtrovna – strážní domek ČD (je na Vršku a 
u zastávky, byl ještě nad Vedralem) 
Vyšehrad – při cestě od kostela ke Svojku (nahoře potom 
V poli a U háje) 

„To je naše obec“ – citace z knihy 

 „TO JE NAŠE OBEC“ ROK VYDÁNÍ 1968, AUTOR PAN LADISLAV LUKÁŠ   

LIDOVÁ STRAVA. 

Nebudeme se zabývat případy 
výjimečnými, kdy někdy někde byla 
skvělá hostina, a naopak zase 
nebylo celkem co jíst, ale stravou 
každodenní, a to tak, jak bylo možno 
podle paměti usedlíků i písemných 
zpráv ještě dnes zachytit. 

Vezměme nejdříve dobu nejstar-
ší, tak před 200 lety, kdy většinu 
obyvatel naší obce tvořili chudí dom-
káři, živící se domácím tkalcovstvím. 
Co jedli. K snídani mívali kyselo a 
brambory. K obědu bývaly hlavně 
polévky, např. švestková, hrušková, 
někdy jako druhé jídlo hrách, čočka, 
dumlíky s bramborem, brambory se 
zelím. K večeři bývaly jen brambory, 
obyčejně na loupačku se solí. Z bílé 
pšeničné mouky se peklo jen o 
velkých svátcích a maso bývalo jen 
pro chvíle nejslavnostnější – Váno-
ce, pouť, posvícení. O obyčejných 
nedělích býval k obědu jahelník se 
švestkami a káva z cikorky oslazená 
sirobem. Pokud se svačilo, tak černý 
chléb se solí. Bývala období, kdy to 
bylo se stravou horší. Když např. r. 
l854 přišla pohroma na brambory a 
neúroda obilí a po ní drahota a hlad, 
pak i placky z otrub bývaly pochout-
kou a většina obyvatelstva byla 
odkázána na pečivo ze šrotu vyrábě-
ného z nahnilých brambor. Asi před 

sto lety bývalo maso většinou o 
svátcích. Bylo to hovězí maso 
s knedlíky a omáčkami, cibulovou, 
křenovou nebo koprovou a už tehdy 
vepřové maso s brambory a zelím. 
Na obyčejné neděle bývaly k obědu 
placky s povidly, nejčastěji švest-
kovými, protože švestek se tehdy u 
nás pěstovalo více než nyní, někdy 
buchty a káva z cikorky. Žitná káva 
ještě nebyla známa. Ve všední dny 
bylo hlavní jídlo brambory na loupač-
ku, sekaná nebo kaše bramborová, 
krupičná nebo jahelná. Lívance nebo 
vdolky z ječné mouky bývaly po-
choutkou. K snídani bývalo mléko, 
kyselo nebo vodovka, jen někdy ci-
korková káva. K večeři zase mléko a 
brambory. Při některých rodinných 
slavnostech nebo o některých výroč-
ních dnech pekli u nás pečivo 
zvláštních tvarů  

Tak na začátku listopadu to byly 
dušičky. Z válečku těsta se vytvoří 
dvojité točeniny tvaru písmene S. 
Pekli je i u pekařů K sv. Martinu se 
pekly martiny. Podlouhlá placka těs-
ta se téměř po celé ploše pokryla 
vrstvou povidel švestkových, jablko-
vých nebo hruškových, ba i perní-
kem. Pekaři dávali mák. 

Před první světovou válkou býva-
lo po polévce maso jen v neděli nej-
častěji hovězí s brambory nebo 

knedlíkem s cibulovou nebo rajskou 
omáčkou, nebo vepřová s brambory 
a zelím, jindy polévky hrachová, 
zapražená atd., nebo jiná jídla, jako 
hrách, chlupaté knedlíky se zelím, 
sejkory, placky a káva ze žita čili 
kafe. K večeři bývaly zbytky od 
oběda, jindy kyselo, chlebová polév-
ka a brambory samostatně nebo 
jako příloha. K snídani mléko se 
suchým chlebem. Cukrářské výrobky 
se objevovaly na stole jen někde a o 
zvlášť význačných dnech. Byly to 
většinou výrobky z perníku, perní-
kové bobky, pečivo sněhové z bílků, 
nejvýš kremrole. Cukroví se šlehač-
kou se objevilo až po válce. 

V letech před druhou světovou 
válkou, bývala k snídani nejčastěji 
bílá káva s chlebem, někdy i nama-
zaným, nebo bílé pečivo. V neděli a 
o svátcích bývala ke kávě buchta 
nebo koláč, ve vánočním čase 
vánočka. 

Hlavním jídlem byl oběd. Maso 
bývalo nejčastěji dvakrát týdně, 
určitě v neděli, čtyřikrát týdně jen na 
několika místech. Nejčastěji to bylo 
maso hovězí různě upravené, jako 
smažený řízek, vepřová pečeně, 
sekaná, guláš, svíčková, méně 
roštěná, uzené maso, telecí pečeně, 
králík aj. Ve zbývajících všedních 
dnech bývaly obědy bezmasé, 
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„To je naše obec“ - citace z knihy 
(Pokračování z předchozí strany.) 

obyčejně brambory s omáčkou nebo 
zelím, bramborák, lívance nebo 
vdolky, knedlíky se zelím nebo 
omáčkou, kaše krupicová, rýžová, 
nudle s mákem, kynuté knedlíky, 
švestkové knedlíky škubánky, 
chlupaté knedlíky, buchty a káva, 
hrách. Moučník k obědu byla 
výjimka, i když cukroví bylo hojnost, 
v podstatě tytéž druhy jako dneska. 

Večeře bývala vždy jednodušší. 
Často chléb a káva, jindy polévka, 
brambory s máslem, chléb s máslem 
nebo sýrem, zbytky od oběda, vejce 
různě upravená a v dělnických 
rodinách uzenina. Pro úplnost a pro 
zajímavost uvádím týdenní jídelníček 
v dobře situované rodině obchodníka 
v Libštátě před půlstoletím. 
Snídaně: Denně bílá káva a housky, 
v neděli místo housek buchty, 
vánočka, mazanec, dušičky, martiny, 
koblihy. 
Předsnídávka: Denně chléb s 
máslem, se sádlem, domácí sýr 
nebo tvaroh. 
Svačina: Pravidelně bílá káva se 
suchým chlebem, někdy s máslem. 
Pro hosty kakao. 
Večeře: Kyselo dvakrát týdně / 
kvásek od pekaře /, obyčejně 
dvakrát týdně uzenky s hořčicí, 
brambory s mlékem, máslem a 
tvarohem, zbytky od oběda, halušky, 
vaječná jídla. Po každé večeři čaj a k 
němu chléb s máslem. 
Obědy: 
Pondělí: žemlovka, lívance s povidly 
a tvarohem, škubánky maštěné 
sádlem a sypané mákem. 
Úterý: pravidelně vařené maso 
hovězí s brambory, jitrnice, uzené 
maso s knedlíkem. 
Středa: čočka s vejcem, hrách se 
škvarkami, jitrnice. 
Čtvrtek: pravidelně maso – španěls-
ké ptáčky, karbanátky, hovězí. 
Pátek: vdolky, lívance, kynuté 
knedlíky, nudle, houskové knedlíky 
s povidly / povidlovou omáčkou /. 

Sobota: kyselo a buchty – téměř 
pravidelně. 
Neděle: vždy pečené nebo smažené 
maso – vepřové řízky, vepřová 
pečeně, telecí nadívané … 

Polévky: hovězí s nudlemi, 
svítkem, knedlíčky, bramborová, 
rajská, hrachová, celerová, kapus-
tová, zelná, dršťková, mléčná s 
drobením, falešná slepičí / voda + 
jíška s vajíčkama /, trdlovka, čočko-
vá, oukrop, panádl / housková 
s vajíčkama /, chlebová, špenátová. 

Ze zelenin se jedla mrkev 
dušená, kedlubna dušená, kapusta, 
špenát, zelí, salát, okurka, fazole. 

Moučník se podával jen v neděli: 
piškoty se šodem, linecký koláč s 
tvarohem, o svátcích dort – vše 
domácí výroby. 

Pivo se pilo jen někdy v neděli, 
černá káva zrnková denně po 
obědě, koňak nebo rum jen do kávy. 

KYSELO 

I když dnes již není kyselo 
nejrozšířenější stravou našich oby-
vatel, přece patří mezi jídla častá a 
mezi jídla rozmanitě připravovaná. 
Svého času jsme provedli průzkum u 
46 žen v naší obci, /ženy různého 
věku/ a zjistili jsme tyto typy kysela: 

l. Do vody se dá vařit kmín, sůl a 
houby. Když jsou houby měkké, ve 
vodě rozkvedlané těsto se buď přes 
sítko nebo jen tak zavaří do vody s 
houbami. Na rendlíčku se usmaží 
cibulka na másle a v jiném vejce. S 
tím se kyselo zamíchá. Syrové vejce 
se může také přímo rozkvedlat do 
vařícího kysela. Podává se s 
brambory. 

2. Zrovna tak, jenže bez cibulky. 
Omastit škvařeným máslem. 

3. Tak jako předcházející, jenže k 
tomu podáváme housku, chléb nebo 
ohřívané brambory. 

4. Jako předešlé, jen přidáme kus 
syrového másla a nalijeme trochu 
mléka nebo smetany. 

5. Bez másla a smetany, bez 
cibulky, ale asi půl kostky masoxu. 

6. Na smaženou cibulku vajíčka a 
polévkové koření / maggi /. 

7. Omastit místo máslem 
smetanou. 

8. Kromě vajec, cibulky a polév. 
koření se dá také utřený česnek. 

9. Po zavaření zalít trochou 
studené vody. 

10.Mimo houby, kmín a sůl dáme 
vařit jeden bobkový list. 

11.Do vody dáme vařit syrovou 
cibuli, kmín, houby a sůl. 

Jak se dělá kvásek: 
Do hrnku se dá vlahá voda a 

žitná mouka, aby vzniklo kvašení, 
přidá se chlebová kůrka. Hrnek se 
přikryje a nechá se to kvasit. Potom 
žitnou moukou a vodou udržujeme 
kvas. V domácnostech na to měli už 
nádobu / stále jeden hrnec /. 

Jak a kdy kyselo chutná: 
Někdo říká, že kyselo je lepší, 

když se hodně převaří, jiný zase 
nechává kyselo vřít jen chvíli. 
Každému chutná jindy. nejvíce se 
ozývalo " dvakrát vohřejvaný třikrát 
maštěný ", dokonce 10 x vohřejvaný 
a dvacetkrát maštěný". Už méně lidí 
ho rádo čerstvé. Někdo dokonce 
chválí kyselo studené, třeba ráno k 
snídani. 

STRAVA 

Po tři roky jsme prováděli výzkum 
jídelníčku pro dvě hlavní denní jídla 
a došli jsme k dále uvedeným 
závěrům. Přihlíželi jsme k rodinám s 
průměrným příjmem a k tomu, aby 
oba rodičové pocházeli z Libštátu. 
Kromě rodin úřednických, kde 
takových případů nebylo. 

Obědy: 
Masitý oběd jednou týdně mělo 9 

rodin z 51, dvakrát 16 rodin, třikrát 
14, čtyřikrát 8, pětkrát 3 a denně jen 
jedna rodina. Z masitých jídel bývají 
nejobvyklejší řízky, pak sekaná, po 
ní svíčková. Dále jsou to karbanátky, 
pečený králík, drůbež, salám, 
uzenky, uzené maso, hovězí maso s 
omáčkami, guláš, lečo, párky s 
chlebem a šunkové halušky / 
šunkyfleky /. 
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„To je naše obec“ - citace z knihy 
(Pokračování z předchozí strany.) 

Jen polévku k obědu jednou 
týdně mělo 6 rodin, dvakrát 3, třikrát 
pětkrát, a dokonce denně po jedné 
rodině. 

Druhy polévek: 
Krupicová, mléčná, s droždím, 

bramborová, napražená, z kostí, 
rýžová, zeleninová, hovězí, drobená, 
s flíčky, slepičí, nudlová, gulášová, 
uzená, knedlíčková, zelná, bílá, 
s klofánky, kroupová, kmínová hou-
bová, rajská, krupicová /milionová/, 
hrachová, noková, dršťková 

Ve více než polovině zkouma-
ných rodin mělo jako hlavní jídlo 
jednou týdně vdolky, lívance, bram-
borové placky, bramborák nebo 
buchty. Kyselo se k obědu vyskyto-
valo jednou týdně u 8 rodin. Nejčas-
tější nemasitá jídla: halušky, bram-

bory s omáčkou, knedlíky s omáč-
kou, amolety, kynuté knedlíky, hrách 
s vajíčkama, bramborové placky, 
květák, jitrnice, krupicová kaše, 
rýžovník se švestkami, bramborová 
kaše s jablky, brambory s tvarohem, 
chlupaté knedlíky, buchtičky s kré-
mem, francouzské brambory, filé, 
buchty a bílá káva, nudle s mákem, 
hrách a párek, opékaný salám, 
knedlík s vejcem. 

Večeře: 
Jen studenou večeři mívají jen dvě 
rodiny. Jinak nejméně dvakrát týdně, 
ale také šestkrát, teplou večeři měla 
většina rodin. Čtyři pětiny zkouma-
ných rodin mělo masitou večeři, tře-
bas několikrát týdně, převážně uze-
niny / uzenky, špekáčky, párky, sa-
lám /, jedna pětina pak celý týden 
večeři bezmasou. Byla to především 

káva s chlebem nebo jídla z bram-
bor. Švestkové nebo jablkové kned-
líky, housky nebo chléb s máslem, 
mléko a čaj a chlebem. V jediné 
rodině měli denně kromě neděle k 
večeři kyselo. Málo se požívá mléko, 
a ještě méně tvaroh. Velmi často 
bývá k večeři polévka, nejčastěji 
bramborová, pak zeleninová, rýžová 
a dršťková. Z bramborových jídel 
jsou to brambory s máslem a 
tvarohem, brambory na loupačku a 
brambory s mlékem. 

K snídani bývá ve zdrcující 
většině bílá káva nebo čaj a k tomu 
chléb s máslem, houska, houska s 
máslem, domácí pečivo. Byli jsme 
překvapeni, že v rodinách zemědě-
lských měli k snídani častěji čaj než 
v rodinách dělnických a úřednických. 

Ladislav Lukáš

Historie a současnost 

DŮM ČP. 29 
Dům čp. 29 r. 1777 postavil Palounek Jan, roku 1864 je to spáleniště, koupil je roku 1866 Václavík Jarolím a postavil 

dům. Do roku 1915 zde měl Beran Josef fotoateliér, po nich to koupili Lhotovi. Při sčítání roku 1921 jsou zde zapsány 
2 rodiny, 9 osob. 13. června 1930 byla povolena stavba prádelny a 1 pokojíku na dvoře. Byla zde prodejna papírnictví a 
hodinář (v padesátých letech NARPA) do r.? 1966. V září 1942 zde bydlel Zd. Holubec, poštovní zaměstnanec. Ve 2009 
garáž přestavěna na obytný prostor, izolace, výměna oken a vchodových dveří. Ve 2012 vlastní Lhota Tomáš. 
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Historie Myslivny z druhé strany 

HISTORIE STAVBY NAŠÍ „MYSLIVNY“ Z DRUHÉ STRANY. 

V roce 2020 se objevily 
zaznamenané události vydané jako 
„Kronika“ ze života myslivců. Autoro-
vi Jaroslavu Pavlů neberu právo na 
náhled událostí jeho úhlem pohledu, 
ale nemůže nastat situace, že sto-
krát řečená lež se stává pravdou, 
zvláště když autor v úvodu zdůraz-
ňuje, že je vše zaznamenáno maxi-
málně věrohodně, pravdivě a upřím-
ně. 

Nepřísluší mi reagovat na 
popisovanou historii v oblasti vlastní 
myslivosti, ale vyjádřím se k části o 
budování objektu „Myslivny“, když 
okolnosti při budování myslivny se 
nás, jako majitelů sousední nemovi-
tosti, bezprostředně týkaly. 

Na úvod okolnosti a skutečnosti, 
které předcházely budování.  

Citace z Kroniky ze života mysliv-
ců (dále jen c.z K.) – str.29: 

Touhou a záměrem bylo vybudo-
vat vlastní zařízení „myslivnu“. Před-
seda Spolku Jarka Šec měl prona-
jaté „Spáleniště č.p.180 a okolní 
pozemky, které jako tzv. úmrť 
(správně Odúmrť), vlastnila obec. 
Navrhl, že by dané místo bylo vhod-
né pro stavbu „Myslivny“. Návrh byl 
přijat a ihned byla zahájena potřebná 
jednání s MNV. Bylo dohodnuto, že 
stavba bude realizována v akci „Z“ 
jako „Víceúčelové zařízení Národní 
Fronty“. Tento způsob výstavby 
doporučil soudruh předseda MNV, 
náš člen, myslivec Milda Kobrle. 
Bylo možné získat finance na tuto 
stavbu, a získáno 140 tis. Kč. 
Přípravné práce byly zahájeny v ro-
ce 1988. Byla vypracována projek-
tová dokumentace Jaroslavem Pav-
lů, demolice č.p. 180 a vybudovaná 
příjezdová komunikace s úklidem 
staveniště. Stavební povolení vydá-
no ONV 14.7.1989. konec cit. 

Teď pohled z druhé strany, o 
původním domu č.p. 180. V domku 
č.p. 180 bydlela Aloisie Dlabolová, 
ročník narození 1906. Dům byl o 

velikosti cca 6*9 m, z 2/3 zděný 
(jedna místnost), zbytek roubený 
(komora, sklad uhlí, suché WC). 
Půdní prostor používán pro usklad-
nění sena. Zdroj vody – studánka u 
potoka, dům nebyl nikdy připojen na 
el. síť. Dokud tam A. Dlabolová 
bydlela, tak svítila petrolejkou, nikdy 
tam nehořelo. Paní Dlabolová byla 
stará paní, bez příbuzných. Dobře 
jsme se s ní znali a jako malý jsem u 
ní i přespával, příležitostně nás jako 
děti i hlídala. Okolo roku 1982 za 
touto starou paní předseda J. Šec a 
soudruh předseda MNV M. Kobrle 
docházeli a přesvědčovali ji, aby 
přenechala domek a přilehlé pozem-
ky MS Kavkázko. Argumentováno 
bylo tím, že nemá dědice a stejně 
vše propadne státu. Ihned zpočátku 
jí argumentovali společenskou potře-
bou využití č.p. 180 a přilehlých 
pozemků pro činnost MS. Od 
počátku však promyšlená klička, a to 
vztah J. Šece k pozemku a č.p.180 
(důvod hospodářská činnost a zdroj 
stavebního materiálu pro jeho 
potřebu), což však byla pouhá fabu-
lace/ nebo smlouva existovala?), vše 
vymyšleno soudruhem předsedou 
MNV M. Kobrlem. Není mi známo, 
že by paní Dlabolová podepsala 
darovací smlouvu či jinou smlouvu, 
ani, že by pozemek prodala. 

Pan Jaroslav Šec vzhledem ke 
svému stáří v té době neobhospo-
dařoval ani své sousední pozemky, 
o sekání trávy se tehdy staral St. 
Jiřička, který sekal i náš pozemek. 
Jejich naléhání na paní Dlabolovou a 
jeho intenzita se zvyšovala. Dokonce 
jí vyhrožovali umístěním do ústavu 
pro nemocné (vím osobně od paní 
Dlabolové). V té době se u ní v dom-
ku propadl v jednom rohu dřevěný 
strop a jelikož jsme s ní měli dobré 
vztahy, moje máma a já jsme se 
domluvili a ubytovali jí v jedné míst-
nosti našeho domu č.p. 238, který 
byl v té době neobydlený, připravo-

val jsem jeho opravu. Návštěvy 
“nestora“ J. Šece a soudruha M. 
Kobrleho (přítele) u paní Dlabolové 
nadále pokračovaly. Paní A. 
Dlabolová se mi s tím svěřila a bála 
se pouštět někoho k sobě. I já jsem 
se musel na ní dobouchávat a 
představovat se, než mne pustila 
dovnitř. Obávala se totiž, že jí pře-
místí do ústavu. Čas utíkal a já jsem 
postupně začínal náš dům opravo-
vat. Co si pamatuji, tak na konci léta 
r. 1986 (87) při závozu stavebního 
materiálu, jsem paní A. Dlabolovou 
našel sedět na louce, mluvila nesro-
zumitelně a nechodila. Co teď? 
Napadlo mě zajít na MNV, jestli by 
nebyla šance se o ní nějakým 
způsobem postarat. Na MNV seděl 
v té době soudruh Špinka a soudruh 
M. Kobrle (přítel), možná v té době 
vymýšleli další akci „Z“ – Myslivna. 
Povídám jim, co mě přivádí a 
v jakém stavu jsem A. Dlabolovou 
našel. Bylo mi odpovězeno soud-
ruhem Špinkou: „My to víme, ale 
nemůžeme ji hned umístit, popř. se o 
ní jinak postarat.“ Soudruh M. Kobrle 
doplnil, že to již nebude dlouho trvat 
a vyřeší se to samo. Zavolal jsem 
tedy mámě, aby přijela a postarala 
se o ní. Když jsem se vrátil do 
zaměstnání, a nadával na zřízení, 
slyšel mě tam pracující administr. 
pracovník důchodce p. Nosek (býva-
lý náměstek Technosklo Držkov). 
Řekl jsem mu o tom, co jsem zažil. 
Pan Nosek odešel telefonovat a 
když se vrátil, tak mi řekl, že to je 
zařízený přes Stranický výbor KSČ 
v SM (větší soudruh znal páky na 
menšího soudruha). Paní A. Dlabo-
lovou údajně odvezli do Kosmonos, 
kde za pár dní zemřela. 
Tak jsem pochopil heslo: “ Pohřeb s 
žehem je důkaz socialistické péče o 
člověka“. 

Konečně byl prostor, aby soudruh 
M. Kobrle (přítel) mohl rozvinout a 
uplatnit své zkušenosti, jak získat 
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pozemek (fingovaný pronájem poze-
ku č.p.180, či „koupě“ pozemku na 
Větrové od obce) a zajistit materiál 
na stavbu „Myslivny“. Důležité pak 
bylo, do jakého kabátu stavbu obléci, 
za co schovat. A tu se objevuje 
honosný název „Víceúčelové zařízí 
Národní Fronty“. Od samého počá-
ku bylo jasné, komu zařízení bude 
sloužit, proto tam taky nikdo mezi 
ozbrojené brigádníky nechodil (tj. 
jiné složky NF se neúčastnily). Za 
pojmem „Národní Fronta“ se dalo 
skrýt ledacos. Při realizaci stavby se 
běžně vstupovalo na soukromé 
pozemky a při realizaci komunikace i 
přípojek bez jakéhokoliv projednání 
s vlastníky, docházelo ke svévolnéu 
posouvání mezníků a přivlastňování 
částí sousedních pozemků. Při 
dotazu na soudruha M. Kobrleho: 
„Jakým právem, čí souhlasem se 
pohybují na našem pozemku?“, tak 
odpověď mi také utkvěla v paměti:“ 
Potřeby Národní Fronty mají 
přednost před soukromými zájmy 
jednotlivce, tak si jdi stěžovat“. 

Dne 4.7.1989 vydáno stavební 
povolení, zpracovatelem Jaroslav 
Pavlů, jmenován stavbyvedoucím M. 
Kobrle, bytem Libštát 186 a 
skladníkem V. Váňa, bytem Libštát 
113. Stavba povolena za dodržení 
podmínek stanovených v povolen – 
mimo jiných, že přístupová komuni-
kace bude na p.č. 2296/1 k.ú. Libštát 
– nedodrženo (ani nebyla snaha, 
protože od samého počátku tato 
nevyhovovala parametrům přístupu), 
proto přístupová komunikace bez 
dalšího zbudována po soukromém 
pozemku souseda. Úroveň likvidace 
odpad. vod a umístění na parcele 
p.č. 1855/5, SM5 – nedodrženo. 
Realizace přípojky provedena jinak 
než ve schválené dokumentaci viz 
situace v PD. Vše za dohledu urče-
ného stavebního dozoru Jaroslava 
Pavlů, atd. Už při zpracování PD 
tedy bylo jasné, že to nelze realizo-
vat, tak jak to je navržené - úmysl? 
NF—vše povoleno. 

Citace z K.- str. 29 
Vlastnické vztahy a jednání o 

užívání se s novým Obecním zastu-
ptelstvem, zejména pak se starost-
kou pí. Hanou Dědkovou, při jejím 
nepříznivém postoji k myslivcům, 
velmi protahovaly a komplikovaly. 
Přidělené finance ONV na akci „Z“ 
byli zadržovány a používány jinde, a 
tak MS financovalo stavební materiál 
samo. konec cit. 

Jedním z důvodů kabátu „NF“ 
byla možnost odkloňovat materiál 
z jedné akce „Z“ na druhou „Z“ 
(připomínka: kým to bylo vymyšleno 
všichni vědí). V té době se budovalo 
nákupní středisko Jednota (COOP), 
tak se nějaký materiál odklonil 
(v Libštátě se „odkloňovat“ používá-
no již před 30-ti lety). Jak se to mohu 
domnívat, vědět? Např. o jedné so-
botě, táhnou dva traktory autovlek 
naložený min. 3 m od podlahy plyno-
silikáty a šinou si to na „Myslivnu“. 
Celkem podívaná, ale co se neděje, 
přejeli nám kovanou branku v plotě i 
se sloupkem. Šel jsem tedy za budo-
vateli, protože ty si toho ani nevšimli 
a ptám se: “Kdo tu zkázu opraví“. 
Přišel za mnou pan Holec st. a slíbil, 
že to opraví. Slovo pak dodržel. Při o 
opravě přišla řeč i na ten převoz, 
odkud mohl tak naložený vlek jet. 
Jeho odpověď byla: „Z nákupního 
střediska“. 

Po změně poměrů, tj. po roce 
1990 za ukončení působení soudru-
hů M. Kobrleho a soudruha Špinky 
ve vedení obce docházelo k nápra-
vám ve financování na spolkovou 
akci „Z“ Myslivna. Nyní se vracely 
peníze tam, kam měly být v minulosti 
směřovány, ne tedy, že byly zadržo-
vány a použity jinde. Při snažení o 
převod objektu „Myslivny“ z obce na 
spolek MS Kavkázko MS argumen-
toval mimo jiné i náklady vydanými 
z pokladny spolku, ale na požadavek 
vedení obce, aby tyto náklady byly 
doloženy, MS nikdy nereagoval a 
tyto doklady nikdy nepředložil. Zají-
mavé. V tabulkách a přehledech 

prezentovaných MS, zpracovaných 
po jednotlivých letech, MS uvádí 
přesný výřad zastřelené zvěře od 
srnčího, kančího, zajíců……. psů i 
koček, zasazených smrčků, odpra-
covaných hodin, ale zcela chybí 
údaje o finančních výdajích a 
nákladech.  

Asi tak to tedy bylo s nepřízní 
paní starostky H. Dědkové. 

Citace z K. --str. 43 
Dobré bylo, že skončila nadřaze-

nost tzv. Národní Fronty a s tím 
spojené období závazků k různým 
událostem a výročím.  

Úleva!! Pro mě konstatování 
pokrytecké, neboť se při stavbě 
„Myslivny“ zaštitování NF využívalo 
měrou vrchovatou. Nebo, že by snad 
někomu zmizela jedna uniforma ze 
skříně, ta šedá?  

Jiné věci (než stavbu Myslivny) 
mi nepřísluší hodnotit, ani se k nim 
vyjadřovat, protože jsem se jich 
neúčastnil. Vy, nejen autor kroniky, 
také vystupujete jako arbitr sporů 
mezi členy sdružení, a proto je třeba, 
aby se tradice nezakládaly na ne-
pravdách, špatné věci neglorifikovaly 
a podrazy se nevydávaly za hrdinské 
činy. 
Jak Vy píšete, že je právo autora na 
vlastní názor a poznatky, tak Vy 
uznejte, že i jiný má právo Vaše 
názory a poznatky opravit podle 
pamětí a zážitků svých a jiných 
občanů. Tok událostí, píšete, jsou 
zaznamenané maximálně věrohod-
ně, pravdivě a upřímně. No nevím! 
Kapitola „Stavba myslivny“ je psaná 
jako červená knihovna. Tu barvu 
bych zdůraznil. 

Vaše podání „budování“ 
nepřijímám a zpochybňuji 
věrohodnost Vámi popisovaných 
událostí, jak šly časem. Sebereflexe 
= 0. 

Mezi členy spolku se nacházejí 
noví členové, kteří by se měli sez-
námit o událostech bez jejich přema-
lovávání. Zatajováním a úpravou 
faktů (a jejich používání), dochází 
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k dalším nespravedlnostem. 
Záleží jen na Vás, jak to vše 

přijmete, ale asi se toto mé vyjádření 
bude probírat i ve Vašem společen-
ství, kde se zcela jist dojde 
k nějakému závěru. Doufám však, že 
bude jiný než při posouzení jiných 
situaci, týkajících se spolkových 
věcí. tj.: „Ale tak to není, on má svou 
pravdu, ale my máme přeci svou!“. 
Proklamace odsouhlaseno. 

Závěrem použiji citaci z vydané 
kroniky. str.30.  

Taková je Historie stavby naší 
Myslivny, na kterou můžeme být 
právem hrdi!  !!??!! 

Závěr můj – věrohodnost a 
pravdivost jsem při čtení tohoto díla 
nenašel. Moje hodnocení zní, že je 
dílo dobré k použití za druhými dveř-
mi od vchodu ve jmenovaném objek-
tu Myslivna. 

Bez schovávání se za kolektiv-
ním rozhodnutím, zdravím SLUŠNÉ 
LIDI. 

 L. Kocour 

Poznámky: 
Tituly a názvy institucí použity 
poplatné době, kdy se odehrávaly. 

Čerpáno z podkladů: 
Kronika 80 roků myslivců 

z Libštátu a okolí, autor Jaroslav 
Pavlů  

Rozhodnutí o umístění stavby č.j. 
1202/88-328/1/Ot, ze dne 30.5.1989 

Stavební povolení č.j. 
Výst/710/89-332/Z/Ot ze dne 
4.7.1989 

Kolaudační rozhodnutí č.j. 
424/95/580 ze dne 13.9.1995 

Hospodářská smlouva o převodu 
majetku č.j. 5092/e/86 

Projektová dokumentace, 
zpracovatel J. Pavlů 

Výpis z map katastru – k.ú. 
Libštát 

Geometrický plán na určení 
obvodu upravovaného území v rámci 
komplexních pozemkových úprav 
v katastrálním území Libštát č.j. PD- 
10493/2020-608. 

Vyjádření paní H. Dědkové, 
bývalé starostky městyse Libštát 

 Doufám, a uvítal bych, že 
v případné reakci MS také doloží 
doklady a dokumenty ke svým tvrze-
ním, a nejen pouze vzájemné od-
souhlasení utvrzení Vámi podávané 
„pravdy“ členy spolku. 

 P.S. 

Citace z K. – str.103 
Tady je na místě ocenit a pro 

příští generace myslivců připome-
nout kamarádský a neprospěchový 
přístup správných myslivců ke spo-
lečnému problému. Dlouholetý nes-
tor a táta myslivců Jarka Š. z Milo-
vína vlastnil vyhořelou chalupu, spá-
leniště, kterou koupil na stavební 
materiál a přilehlý pozemek, rozhodl 
se toto všechno věnovat svým 
druhům, aby si zde vybudovali 
„Myslivnu“. 

Jen potřebných dokladů k vydání 
stavebního povolení bylo celkem 43 
a jen díky tomu, že myslivci měli ve 
svých řadách odborníky, kteří 
připravili potřebné stavební plány a 
ostatní dokumenty (Jarka P., Milda 
K. a jiní). 

Tady si záznamy v „Kronice“ 
nějak příliš nekorespondují (str.29-
J.Šec hovoří o pronájmu), teď najed-
nou bezúplatný dar koupeného po-
zemku a stavební parcely. Za jiné 
pozemky – 2ha, pole jste J. Š. zapla-
tili. To má být tedy „jiná varianta“ 
získání pozemků vymyšlená odbor-
níky z řad členů, kteří připravili 
potřebné stavební plány a ostatní 
dokumenty. Doklady?? Nebo je lež 
nahrazována jinou lží? (smyšlený 

nárok na pozemek se závazkem 
pozdějšího daru ??) 

Citace z K. - str. 34. 
V našem spolku má myslivecká 

kynologie dlouholetou tradici, takže 
se u levé nohy mnoha našich členů 
pohybovali různí zdatní pomocníci. 

Při vzpomínání na schůzování 
v hořením sále bývalé hospody 
Živnůstkových (původní součást KD) 
jste opomněl připomenut, že se však 
veřejnosti chování k Vašim pomocní-
kům – psům, příliš nezamlouvalo. 
Oblíbený vtípek mezi Vámi, přáteli, 
bylo jednomu psu nalévat pivo a 
zelenou do talíře, když jeho páníček 
již odpočíval znaven na stole. Asi 
odtud libštátská hláška “To zase 
bylo, ani pes nechodil rovně“. 

Citace z K. str. 29 
MS Kavkázko Libštát nastal pro 

myslivce problém, kde zahajovat a 
končit hony. To se konalo v hostinci 
přístupném ostatní veřejnosti, což se 
ukázalo jako nevhodné. 

Proto asi bylo rozhodnuto vybu-
dovat vlastní zázemí, … nebýt tolik 
na očích. 

Autorovi kroniky, 
měl byste změnit rétoriku ve stylu 

budování světlých zítřků a 
překonávání překážek kladených 
spolku z řad nepřejících, změnit 
zdroj rádoby informaci z kronik 
sepsaných kronikářkou (-řem) a jako 
pamětník popsat události pravdivě. 
Neodbývat některé události jen tak 
mimochodem (viz. odchody někte-
rých členů spolku – např. Janaty 
„Dupana“ a jiných událostí jako jsou 
kolektivizace, znárodňování atd.). 
Osobně jsem třeba jeho vyprávění 
vyslechl, když dělal kočího na Černé 
hoře v roce 1968. To by byl jiný 
náhled do historie Libštátu. 
 

DODATEK REDAKCE 
V souladu se zákonem č. 46/2000 Sb. Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně 

některých dalších zákonů (tiskový zákon) byla nabídnuta dotčeným fyzickým osobám možnost „Odpovědi“ na výše 
uvedený článek. Této možnosti zatím nebylo využito. 

Marie Kafková 
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PŘÍKLAD ÚČELOVOSTI DOKLADŮ KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ……ZPRACOVATEL: J. PAVLŮ

Legenda:  

p.č. 1810/1 louka, (rokle s tekoucím 
potokem), majitel L. Kocour 
p.č. 1810/2 louka, majitel L. Kocour 
p.č. 1811/1 louka, majitel L. Kocour 
st. p. 294 rod. dům, č.p. 238, majitel 
L. Kocour 
st. p. 232/1 objekt „Myslivny“ 
p.č. 2296/4 ostatní plocha (část 
pěšiny navazující na 2296/3 
p.č. 2296/3 ostatní plocha, pěšina 
(barevně značeno)  
p.č. 2296/3 v době budování 
Myslivny byla v majetku obce Libštát 
a měla být dle stavebného povolení 
přístupovou komunikací pro 
nákladní, či osobní dopravu, ale i 
pěší. 

Každý sám posuďte o možné 
realitě!! Pouze učiněno zadost 
požadavku přístupu k pozemku 
232/1 pro potřebu vydání stavebního 
povolení. Skutečnost! Bez čekání na 
stavební povolení realizována cesta 
po cizím pozemku, jak jinak než, že 
bez jeho souhlasu. Současný stav, 
legalizace = tj. věcné břemeno málo 
let zpět. Tak bylo uvažováno ve 
stavební dokumentaci i s přípojkami. 
Jak jinak, že bez jednání s majiteli a 
el. přípojka načerno provedena na 
soukromém pozemku. Důvod snazší 
provedení zemních prací, a to vedle 
se nachází pozemek, který vlastnila 
obec. V té době byl RD č.p. 238 
neobýván, příprava k rekonstrukci 

PODĚKOVÁNÍ 

Chtěl bych touto formou poděkovat předsedovi MS Kavkázsko z.s. R. Hadincovi za přístup k řešení situace 
s hranicemi pozemků. (jmenovitě neoprávněné užívání mého pozemku). V současné době došlo k vrácení a provedení 
odsouhlasených terénních úprav. Už zase začínám věřit, že se lidi můžou chovat k sobě jako sousedé bez zneužívání 
postavení ve společnosti poplatné konkrétní době.  

Ještě jednou děkuji za přístup k řešení a zároveň ať vyřídí poděkování za provedené práce všem a hlavně mladším 
členům, kteří nejsou zatíženi minulostí a respektují práva druhých. 

L. Kocour 
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VALNÁ HROMADA OFS 

Ve čtvrtek 15. dubna 2021 se konala v Semilech valná hromada okresního fotbalového svazu, která mimo jiné zvolila 
nové fotbalové vedení na příští čtyři roky. Zástupci 31 fotbalových oddílů rozhodli, že předsedou OFS Semily bude 
PaeDr. Petr Junek ze Studence.  

Dalšími členy výkonného výboru jsou pánové: Zdeněk Baudyš (FC Lomnice n. Pop.), Ing. Jan Šimůnek (Jiskra 
Libštát), Leoš Moravec (FK Košťálov-Libštát), Jiří Šulc (FC Sedmihorky), Petr Herz (Sokol Jablonec n. Jiz.), Karel 
Mazánek (SK Semily). 

Kontrolní a revizní komise OFS Semily: Mgr. Jaroslav Kavan (SK Jilemnice), Ing. Josef Šulc (Sokol Martinice).  
Disciplinární komise OFS Semily: Karel Mazánek (SK Semily), Zdeněk Kousal (Jiskra Libštát), Roman Nesvatba 

(Jiskra Vysoké n. Jiz.).  
Předseda Petr Junek seznámil přítomné s plánem FA ČR na dohrání soutěžního ročníku 2020/2021. Pokud to 

situace dovolí, chce FA ČR dohrát 50 % zápasů, tzn. podzimní část ročníku. Vše dále záleží na utkáních v krajských 
soutěžích, kde je nesehraných zápasů podstatně více než v okrese Semily. V okresním přeboru by to pro Jiskru Libštát 
znamenalo sehrát utkání na hřišti vedoucí Jilemnice a doma zápas s posledním Vysokým n. Jiz. plus další kolo 
z podzimní části 2020 (podle počtu odehraných zápasů Libereckém kraji). 

Zdeněk Kousal 

Akce v Libštátě 
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