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BUĎTE ZDRÁVI, VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ SOUSEDÉ, ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE,
naší historii Libštátu je potřeba si vždy připomínat, abychom nezapomínali a nikdy nezapomněli. Již dlouho jsem
chtěl dát dohromady seznam všech známých představitelů, kteří vedli náš Libštát. Ve spolupráci s panem Petrem
Jeriem st. a Státním okresním archivem v Semilech se nám podařilo vypátrat, dohledat, ověřit a sepsat všechny známé
představitele vedení našeho městyse. Velmi pěkně jim tímto děkuji za spolupráci.
Rychtáři
údaje převzaty z obecní kroniky městyse Libštátu, kn. 1, MNV Libštát, KR-770, neověřeno v archivních pramenech
(pozn. 9)
Josef Plichta 1795
Josef Saska 1813
Jiří Slavík
1816
Josef Tůma 1826
Josef Čermák 1846

1813
1816
1826
1846
1850

Obecní kronika městyse Libštátu, MNV Libštát, kn. 1, KR-770, s. 41 pozn. 9)
dtto
pozn. 9)
dtto
pozn. 9)
dtto
pozn. 9), 26)
1850 zvolen představeným Wegscheider, Čermák prvním radním pozn. 9), 14), 20), 27)

Obecní samospráva do roku 1945 - představení, starostové
Jan Wegscheider
František Fejfar
Alois Rieger
Josef Dejmek
Hynek Prášil
Josef Plichta
Josef Hanč
Josef Kulhánek

Josef John

Rudolf Šáfr

Josef John

pozn. 15),
18), 20),
21), 19)
zvolen 27.12. 1851, přísaha 4.1. 1852, žádost o zproštění pozn.17),
1851
1856
funkce, propuštění 4., 10. 5. 1856
21), 29)
22.5.1856 zvolen představeným, přísaha 19.6.1856,
pozn. 17),
1856
1862
Obecní kronika městyse Libštátu, kn.1, KR-770, s. 41,
22), 30),
uveden do r. 1861, obecní účty 1856-1860
37)
Obecní kronika městyse Libštátu, MNV Libštát, kn. 1, KR- pozn.
1863/1864 770, s. 41, uveden do 1863, obecní účty 1861-1863,
1862
)31), 38),
přípisy OÚ 1862
39)
Obecní kronika městyse Libštátu, MNV Libštát, kn. 1, KR- pozn. 25),
1871
1863/1864
770, s. 41, uveden do r. 1870, obecní účty 1864–1870,
32), 40),
protokol výst. silnice 17.4.1871
41)
Obecní kronika městyse Libštátu, kn. 1, KR-770, s. 41,
pozn. 33),
1874
1871
uveden do r. 1874, obecní účty 1871-1873, rok 1874
42)
nesignován starostou, protokol výst. silnice 14.9.1871
pozn. 23),
Obecní kronika městyse Libštátu, kn. 1, KR-770, s. 41,
1879
1874
34), 43),
uveden do 1879, přípis výst. silnice 10.6.1874, 2.8.1879
44), 45)
Obecní kronika městyse Libštátu, kn. 1, KR-770, s. 41,
pozn. 3),
1912
1879
uveden do 1912
24), 35)
AM Libštát, kn. 5, protokol o schůzi obecního
pozn. 36)
1919
zastupitelstva v Libštátě 30. prosince 1912
30.12.1912
AM Libštát, karton 3, sign. 1.3.1., obecní volby, protokol z
30.12.1912
žádost o stavbu nové silnice 2.10.1912
pozn. 46)
AM Libštát, kn.5, protokol o volbě starosty, náměstků a
radních 29. června 1919
26.6.1922
AM Libštát, kn. 6, protokol o schůzi obecního
29.6.1919
pozn. 1)
zastupitelstva konané 26. června 1922
10.7.1922 AM Libštát, kn. 6. protokol o schůzi zastupitelstva konané
10. července 1922
AM Libštát, kn. 6. protokol o schůzi zastupitelstva konané
1923
10.7.1922
10. července 1922
1850

1851

zvolen 13.12. 1850, přísaha 15.12. 1850
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Josef Kovář

2.10.1923

1927

Josef Pochop

22.11.1927

1931

František
Opočenský

7.11.1931

1938

Jan Zelinka

27.8.1938

1943

zastupitelstvo obce zvoleno 2.10.1923, 8.12. 1923 voleni
předsedové komisí, volba starosty nezaznamenána
AM Libštát, kn.7, zápis 1. řádné schůze obecního
zastupitelstva ze dne 22. listopadu 1927
AM Libštát, kn. 8, volba obecního starosty, náměstka a
radních 7. listopdu 1931
AM Libštát, kn.8, zápis o 1. schůzi obecního
zastupitelstva 27. srpna 1938

Pozn. 2),
12)

pozn. 4)

Obecní správní komise – předsedové

od 5.9. 1943 do 3.5. 1945, resp. 29.6. 1946 – pozn.11)

Karel
ml.

Vodseďálek

21.11.1943 3.5.1945

AM Libštát, kn.9. zápis o první schůzi obecní správní pozn. 10)
komise 21. listopadu 1943

Revoluční národní výbor – předsedové

Jaroslav Patka

František
Opočenský

AM Libštát, kn. 9, zápis o první schůzi národního výboru v Libštátě 6.
května 1945
6.5.1945 7.9.1945 rezignuje na funkci předsedy z důvodu přeložení do Liberce
AM Libštát, kn. 9, zápis o plenární schůzi národního výboru v Libštátě
7. září 1945
uváděný jako úřadující místopředseda
14.9.1945 1946
AM Libštát, kn. 9, zápis o plenární schůzi národního výboru v Libštátě
14. září 1945

Místní národní výbor - předsedové
Jan Štěpánek

29.6.1946

1949

Jaroslav Kosař

11.4.1949

1952

Bohuslav Matura

4.7.1952

1957

Vladimír Šourek

31.5.1957

1964

Josef Jakl

2.7.1964

1970

Miloš Kobrle

29.5.1970

1984

Josef Špinka

30.8.1984

4.10.1990

MNV Libštát, kn. 5, zápis o ustavující schůzi obnoveného
národního výboru v Libštátě 29.6.1945
MNV Libštát, kn. 5, zápis o schůzi pléna MNV, Jan
Štěpánek požádal o zproštění funkce předsedy,
předsedou zvolen Jaroslav Kosař
MNV Libštát, kn.6, zápis o schůzi pléna MNV 4. července
1952
MNV Libštát, kn. 8, zápis o ustavující schůzi MNV 31.
května 1957
MNV Libštát, kn. 9, zápis z ustavující schůze MNV
2.července 1964
MNV Libštát, kn. 10, zápis z plenárního zasedání
29.5.1970
MNV Libštát, kn.13, zápis z 20. plenárního zasedání
MNV

Starostové po sametové revoluci
Hana Dědková
Karel Jiřiček
Ing. Zdeněk Lhota
Luděk Opočenský
Pavel Janata ml.

1991
1994
2006
2010
2014

1994
2006
2010
2014
dosud

pozn. 5)
pozn. 6)

pozn. 7)
pozn. 8)
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Další zjištěné údaje ke starostům obce OÚ Lomnice nad Popelkou, kar. 8, sign. 3/27
Josef
Josef
Jiří
Josef
Josef
František
Alois
Josef
Hynek

Tůma
Plichta
Slavík
Čermák
Wegscheider
Fejfar
Rieger
Dejmek
Prašil

č.p. 58
č.p.12
č.p. 10
č.p. 9
č.p. 35
č.p. 48
č.p. 45
č.p. 81
č.p. 25

mlynář
sedlák
šenkýř
hostinský, šenkýř
faktor, obchodník
obchodník
hospodář a mlynář
vidlař
domkař

pozn. 47)
pozn. 16), 47)
pozn. 16), 47)
pozn. 15), 16), 47)
pozn. 16), 47)
pozn. 16), 47)
pozn. 16), 47)
pozn. 16), 47)
pozn. 16), 47)

dle voličských seznamů z listopadu 1912, červena 1919, kandidátních listin 1927, 1937 AM Libštát, karton 3, sig. 1.3.1 Obecní volby 1897-1938
Josef Hanč
Josef Kulhánek

č.p. 16/17
čp. 39

rolník
domkař
řídící
učitel v.v.

pozn. 48)

Josef John

čp. 240

Rudolf Šáfr

čp. 45

Josef Kovář
Josef Pochop
František
Opočenský

čp. 41/42
č.p. 241

sdružené strany agrární, živnostenská, československá
národní
sdružené strany agrární, živnostenská, československá
mlynář
národní
obchodník Československá národní demokracie
odb. učitel Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu

čp. 260

pilař

Československá strana národně-socialistická

Jan Zelinka

č.p. 29

obchodník

Československá živnostensko-obchodnická strana
středostavovská

pozn. 13)

POZNÁMKY
1) přečten přípis obecního starosty,
kterým se vzdává funkce, usneseno
požádat ho, aby ještě týden
úřadoval, starosta se vzdává funkce
10. července 1922
2) 8. prosince 1923 voleni noví
předsedové komisí, volba starosty
nezaznamenána, v roce 1924
uváděn Josef Kovář
3) od 6. března 1912 Josef Kulhánek
nebyl přítomen zasedání, schůzím
předsedal Jiří Vedral
4) Jan Zelinka uveden jako starosta
16. února 1943, zemřel 24. srpna
1943, AM Libštát, kn. 8, zápis o
zasedání obecního zastupitelstva 5.
září 1943 ZM vedl do vzniku obecní
správní komise náměstek František
Janata
5) Bohuslav Matura opakovaně
zvolen předsedou MNV 25. května
1954, MNV Libštát, kn. 7, zápis o
plenární schůzi MNV 4. července
1954

6)
Vladimír
Šourek
zvolen
opakovaně předsedou MNV 23.6.
1960, MNV Libštát, kn. 9, zápis z
ustavující schůze MNV 23.června
1960
7) Josef Jakl rezignoval na funkci
předsedy z pracovních důvodů,
Miloš Kobrle zvolen opakovaně:
17.12.1971, MNV Libštát, kn. 11,
zápis z ustavující schůze MNV;
19.11. 1976, MNV Libštát, kn.12,
zápis z ustavující schůze;
8) Josef Špinka zvolen předsedou
opakovaně: 19.6.1986, MNV Libštát,
kn. 14, zápis z ustavující schůze
MNV
9) Obecní kronika městyse Libštátu,
MNV Libštát, kn. 1, KR-770, s. 41; v
Soka Semily nejsou dochovány jiné
archivále, dle kterých by bylo možné
údaje ověřit
10) Karel Vodseďálek ml. toho času
předseda obecní správní komise…;
otec Karel Vodseďálek, č.p. 222,

ředitel
Libštátské
mechanické
tkalcovny, v letech 1899-1926 člen
obecního zastupitelstva, zemřel
26.7.1944 ve věku 77 let (Obecní
kronika městyse Libštátu, KR-770, s.
162) 3.5.1945 Karel Vodseďálek
složil funkci předsedy obecní správní
komise do rukou ustanoveného
národního výboru (Obecní kronika
městyse Libštátu, KR-770, s.185)
11) Obecní kronika městyse
Libštátu, MNV Libštát, kn. 1, KR770, s. 171
12) zastupitelstvo obce bylo zvoleno
2.10.1923, AM Libštát, karton 3,
sign. 1.3.1. - obecní volby 18971938
13) zprvu uváděn v č.p. 41/42,
později č.p. 41
14) Jan Čermák v roce 1850 uváděn
jako první radní
15) protokol o volbě výboru
náhradníků a představeného obce v
místní obci Libštát ze dne 13.12.
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1850, OÚ Lomnice nad Popelkou,
kar. 8, sign. 3/27
16) Lista obecních údů obce
Libštátu, kteří mají právo voličské
k dělání volených sborů, 1. srpna
1850, OÚ Lomnice nad Popelkou,
kar. 8, sign. 3/27-2,9
17) žádost Františka Fejfara o
zproštění funkce představeného,
propuštění, 4., 10. května 1856, OÚ
Lomnice nad Popelkou, kar. 8, sig.
3/27-2 v kronice (KR-770) uveden
rok 1855
18) přísaha obecního představeného
Jana Wegscheidera, 15.12.1850,
OÚ Lomnice nad Pop., kar. 8, sign.
3/27-2
19) obecní účty za rok 1851 skládá
představený Jan Wegscheider, AM
Libštát, kn. 27
20) v kronice (KR-770) je uveden rok
1849, podle protokolu o volbě výboru
(pozn. 15) byl J.W. zvolen za
představeného a volbu přijal, J.Č.
zvolen prvním radním
21) František Fejfar zvolen za
přednostu, protokol ze dne
27.12.1851, OÚ Lomnice nad
Popelkou, kar. 8, sign. 3/27-2 (3/6.2)
přísaha obecního představeného
Františka Fejfara 4.1. 1852, OÚ
Lomnice nad Popelkou, kar. 8, sign.
3/27-2
22) protokol ze dne 22.5.1856, Alois
Rieger zvolen představeným obce,
OÚ Lomnice nad Popelkou, kar. 8,
sig. 3/27-2 přísaha Aloise Riegra
19.6. 1856, OÚ Lomnice nad
Popelkou, kar. 8, sign. 3/27-2
23) žádost o vysvětlení obecních
účtů 1875,76,77,78,79, OÚ Semily,
kar. 220, sign. 3/61-6
24) přípis k předání obecních účtů
1880, 1881, OÚ Semily, kar. 220,
sign. 3/61-6
25) žádost o sesazení starosty
Hynka Prášila na okresní úřad,
místodržitelství, nevyhověno, 1868,
1869, OÚ Semily, kar. 220, sign.
3/61-2
26) v obecních účtech podepsán
poprvé Josef Tůma roku 1831, jako

představený poprvé roku 1834, další
účty nesignovány, AM Libštát, kn.57
27) v obecních účtech podepsán
poprvé
Josef
Čermák
jako
představený 1847, naposledy v roce
1849, AM Libštát, kn. 57
28) v obecních účtech za rok 1850
podepsán jako představený Jan
Wegscheider, Josef Čermák jako
skládající obecní účty, AM Libštát,
kn. 57
29) obecní účty za roky 1852-1855
skládá František Fejfar, AM Libštát,
kn. 57 (obecní účty schvalovány
obvykle počátkem následujícího
roku)
30) obecní účty za roky 1856-1860
skládá Alois Rieger, představený,
AM Libštát, kn. 57
31) v obecních účtech za roky 18611863 podepsán jako představený
Josef Dejmek, AM Libštát, kn. 58
32) v obecních účtech za roky 18641870 podepsán Hynek Prášil jako
starosta, AM Libštát, kn. 58
33) v obecních účtech za roky 18711873 podepsán jako starosta Josef
Plichta, rok 1874 nesignován
starostou, AM Libštát, kn. 58
34) v obecních účtech za rok 18751878 podepsán jako starosta Josef
Hanč, AM Libštát, kn 58
35) sumární účty za roky 1876,77,
78, 79 podepisuje 30.6. 1880 jako
starosta Josef Kulhánek, obecní účty
za rok 1911 podepisuje Josef
Kulhánek 31.12. 1911, schváleny
6.3.1912, AM Libštát, kn. 8
36) obecní účet za rok 1912
podepisuje v r. 1913 Josef John, Am
Libštát, kn. 8
37)
silnice
Jilemnice-LibštátKošťálov-Lomnice-Semily, přípis okr.
úřadu ze dne 11.2.1862, Alois
Rieger podepsán jako představený,
OZ Lomnice n. P., kar.34, sign.
11/29-1
38)
silnice
Jilemnice-LibštátKošťálov-Lomnice-Semily, přípis okr.
úřadu ze dne 12.1., 30.3.1863, Josef
Dejmek podepsán jako představený,
OZ Lomnice n. P., kar. 34, sign.
11/29-1

39)
silnice
Jilemnice-LibštátKošťálov-Lomnice-Semily, přípis c.k.
státnímu ministerstvu ze dne
29.8.1862, Josef Dejmek podepsán
jako představený, OZ Lomnice n.P.,
kar. 34, sign. 11/29-1
40)
silnice
Jilemnice-LibštátKošťálov-Lomnice-Semily,
přípis
okresnímu výboru v Lomnici z
23.9.1870, Hynek Prášil podepsán
jako starosta, OZ Lomnice n. P., kar.
34, sign. 11/29-1
41)
silnice
Jilemnice-LibštátKošťálov-Lomnice-Semily, protokol
17.4.1871 ve věci libštátskokošťálovské silnice, Hynek Prášil
podepsán jako starosta, OZ Lomnice
n. P., kar. 34, sign. 11/29-1
42)
silnice
Jilemnice-LibštátKošťálov-Lomnice-Semily, protokol
29.10.1871 ve věci libštátskokošťálovské silnice, Josef Plichta
podepsán jako starosta, OZ Lomnice
n. P., kar. 34, sign. 11/29-1
43)
silnice
Jilemnice-LibštátKošťálov-Lomnice-Semily, přípisy
okresnímu výboru v Lomnici z
10.6.,12.10.1874,
Josef
Hanč
podepsán jako starosta, OZ Lomnice
n. P., kar. 34, sign. 11/29-1
44)silnice
Jilemnice-LibštátKošťálov-Lomnice-Semily,
přípis
zemskému výboru 2.8.1879, Josef
Hanč podepsán jako starosta, OZ
Lomnice n. P., kar. 34, sign. 11/29-1
45)
silnice
Jilemnice-LibštátKošťálov-Lomnice-Semily,
přípis
okresnímu výboru 15.5.1880, Josef
Kulhánek podepsán jako starosta,
OZ Lomnice n. P., kar. 34, sign.
11/29-1
46) žádost o stavbu nové silnice z
Libštátu do Svojku 2.10.1912, přípis
okresnímu výboru v Lomnici 15.4.
1919, podepsán Josef John,
starosta, OZ Lomnice nad Popelkou,
kar. 40, sign., 11/29-245
47) FÚ Libštát, Seznamy duší
farnosti 1786-1854 [1860], kn.
11,12,13,14
48) ve voličských seznamech z 20.
stol. uváděn v č.p. 16/17, v 19 stol.
Hanč pouze v č.p. 16
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INFORMACE STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V SEMILECH:
Ne vždy se podařilo informace a data spolehlivě ověřit. Rychtáři jsou převzati z Obecní kroniky městyse Libštátu
(MNV Libštát, kn. 1, KR-770), pro ověření dat rychtářů nejsou v semilském archivu žádné archiválie, pouze uvedená
kronika, to už jsou zprostředkované údaje a nemusí být přesné. To je spíše dotaz na Státní oblastní archiv v Zámrsku,
kde je uložen fond Velkostatku Kumburk.
Zápisy ze zastupitelstva obce jsou dochovány od r. 1899, pro období od r. 1850 do 1912 bylo nutné čerpat z jiných
archiválií (většinou z písemností k volbám, obecním záležitostem, sčítání lidu apod. ve fondech obce, okresních
zastupitelstev a úřadů, ze spisového materiálu ke stavbám, z obecních účtů apod.). Tyto archiválie jsou bohužel
dochovány mezerovitě.
Roky zastávání úřadu, které jsou tučně, jsou ověřeny z několika různých dokumentů, proloženě jsou v jednom
případě roky, které se nepodařilo jednoznačně určit (změna Dejmek – Prášil), ostatní roky byly v archiváliích uvedeny a
je velká pravděpodobnost, že v daném roce se post starosty změnil (to je případ Josefa Dejmka a Josefa Hanče). Po
roce 1912 jde o údaje ze zápisů zastupitelstva, pléna. Soupis je doplněn o poznámky, kde byly dané informace
k jednotlivým starostům vyhledány. Čísla popisná a zaměstnání jsou vyhledána do r. 1945, za éry národního výboru u
předsedů nebyly uváděny (pouze výjimečně).

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ | SOBOTA 12. ČERVNA 2021 | 10 HOD.
V sobotu 12. června 2021 jsme
v rekonstruovaném sále našeho kulturního domu uspořádali po více než
dvou letech (poslední vítání občánků
bylo kvůli epidemiologické situaci 11.
května 2019) slavnostní Vítání
libštátských občánků
Vítaní občánci:
Augustin Malík_červen 2019
Simeon Malík_duben 2021
Viktorie Malawská_červen 2019
Martin Vinklář_červen 2019
Viola Nováková_listopad 2019
Kamila Kafková_leden 2020
Štěpán Jakub Soldán_únor 2020
Amálie Slavíčková_květen 2020
Šárka Vodrážková_červen 2020
Anežka Svobodová_únor 2020
Jan Ježek_leden 2021
Štěpánka Zvercová_březen 2021

Filip Hlůže pro nemoc nepřivítán.
Všechny přivítané děti obdržely
pamětní list, dřevěné kostičky,
dárečky od dětí z Masarykovy
základní školy a finanční dar ve výši
1000,- Kč. Maminky dostaly květinu.
Velice rád bych tímto ještě
jednou poděkoval všem, kdo se
podíleli na přípravách této milé akce:
paní učitelce Lence Mejsnarové a
dětem z Masarykovy základní školy
za velmi krásný kulturní program,
paní Hance Matouškové a Ivě
Janatové a zastupitelům městyse
Libštát děkuji za pomoc a podporu
při organizování této slavnosti,
paní Ludmile Maturové za zápis
vítaných dětí do pamětní knihy a
paní fotografce Markétě Hrubé
z Lomnice nad Popelkou za
zdokumentování této akce,

slečně Anetě Jechové za
nádherné
grafické
ztvárnění
pozvánek a pamětních listů.
Velmi pěkně děkuji i paní Věře
Kobrlové za upečení výborných
koláčků k zakousnutí.
V roce 2019 (11. května) bylo
přivítáno 7 dětí, v roce 2018 (19.
května 2018) bylo přivítáno 8 dětí a v
roce 2017 (27. května) bylo přivítáno
5 dětí.
Opět pevně věřím a doufám, že
se v nejbližší době s některými
z maminek a tatínků uvidíme „NA
PODOBNÉ AKCI“ určitě ještě
minimálně jednou
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KANALIZACE V LIBŠTÁTĚ, OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ
Stavební firma začátkem června
dokončila uložení kanalizační stoky
do koryta řeky Olešky a to v místě
pod historickým mostem sv. Jána a
pod Malou stranou, včetně propojení
do kanalizačních šachet. Dále se
bude pokračovat s dokončením
stoky na Malé straně, včetně realizací veřejných přípojek. Dokončit
také chybějící propoj již hotové
kanalizace u historického mostu přes
Farský potok, do již hotové
kanalizační šachty a také propoj
kanalizace na Ptačáku. V měsíci
květnu byly rozneseny vlastníkům
nemovitostí, kteří se budou moci
napojit, informační dopisy, včetně
situačního plánku jejich přípojky.
S ohledem na celkovou situaci ve
stavebnictví a neustálé zdražování
Vám doporučuji si včas objednat,
zajistit, nebo zakoupit materiál na
Vaši soukromou přípojku. Dimenze a
délky vám jsou zřejmé z obdrženého
situačního výkresu.
Začátkem června jsem také
s elektrikářem obcházel nemovitosti
v lokalitě za mostem u Ničů a nad
fotbalovým hřištěm, kde jsme řešili
elektrické připojení přečerpávacích
šachet. Do konce června za tímto
účelem obejdeme i další nemovitosti
v jiných lokalitách, kde bude také
osazena přečerpávající stanice.

Toto elektrické připojení si můžete
s předstihem již realizovat.
Díky dopravní uzavírce v Lomnici
nad Popelkou, odbor dopravy
v Semilech nepovolí úplnou dopravní
uzavírku v Libštátě, která je nutná
k celoplošnému zaasfaltování krajské komunikace, dříve než 6. 9. 2021.
Takže krajská silnice se bude
asfaltovat až v září. Asfaltování obou
jízdních pruhů proběhne na tři etapy,
respektive úseky. První úsek bude
z Hranic po libštátskou radnici, druhý
úsek z náměstí na Bělou a třetí úsek
od historického mostu sv. Jána
k železničnímu přejezdu na Lomnici
nad Popelkou
Do konce srpna by se měly také
dokončit opravy místních komunikací
po stavbě kanalizace, v plánu máme
opravy komunikací v celé ploše, ne
jen v místě výkopu kanalizace. Bude
nás to stát velké finanční prostředky,
ale s ohledem na dobu, v jaké
žijeme a nikdo nevíme, jak se bude
dařit, je to potřeba udělat najednou
ať to tu máme hezké. Prachu a bláta
jsme si všichni užili již dost.
V momentě, kdy bude možné
přepojovat Vaše nemovitosti, budete
včas informování. Samozřejmě je
možné provádět již nějaké přípravné
práce.

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ

Fotografii na titulní stranu
vyfotografovala
paní Markéta
Hrubá. Na fotografii je nejmladší
přivítaný občánek městyse Libštát
Simeon Malík s maminkou.
Pokud nám někdo z Vás
fotografů i nefotografů pošle
zajímavou a pěknou fotku na
titulní stranu, budeme velmi rádi.
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LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ | PŘED 25 LETY | ČERVEN 1996
Je přílohou na webových stránkách městyse Libštát a na Facebooku. S ohledem na některé velice zajímavé články,
které je dobré připomenout, jsem se rozhodl zveřejnit top článek přímo do aktuálního čísla zpravodaje.

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ

JUBILANTÉ

Ve čtvrtek 13. května 2021, zemřel po dlouhé
nemoci, ve věku nedožitých 49 let pan Jaromír
Havlíček. Čest jeho památce.

V měsíci červnu slaví své životní jubileum
paní Božena Pravcová, pan Jaroslav Pavlů a paní
Zdenka Řeháčková.
Všem přejeme vše dobré.

KOMUNIKACE Z VYŠEHRADU NA SVOJEK

ZMĚNA ZPŮSOBU OZNAMOVÁNÍ PLÁNOVANÝCH
ODSTÁVEK ELEKTŘINY | ČEZ DISTRIBUCE A.S.

Na konci minulého roku jsme vypracovali a podali
žádost na ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na
celkovou rekonstrukci místní komunikace s označením
20c, na pozemku pč. 2190, z konce Vyšehradu až ke
Svojeckému háji. O dotaci z programu podpory obnovy
a rozvoje venkova, podprogramu podpora obnovy
místních komunikací, požádalo celkem 3 645 subjektů
(obcí, městysů a měst), z libereckého kraje jich bylo 29.
Koncem května letošního roku bylo rozhodnuto o
přidělení dotací pouze 528 subjektům, z toho bylo
vyhověno 10 subjektům v libereckém kraji, a to městu
Osečná, obci Tachov, obci Rynoltice, městu Dubá, obci
Příšovice, obci Benecko, městu Harrachov, obci
Ohrazenice, obci Josefův Důl a obci Všeň. Náš městys
v tomto roce bohužel nebyl dotačně podpořen. Podle
seznamu, které ministerstvo pro místní rozvoj
zveřejnilo, byl převis žádostí za 3 mld. Kč a uspokojili
žádosti pouze za 950 mil. Kč. Podklady k dotaci máme
připravené, tak se o ní pokusíme, jakmile to bude opět
znovu možné. Kvůli nezískané dotaci tento úsek
komunikace budeme muset opravit sami.

V katastru naší obce bude dne 22. 6. 2021 od 11 do
15 hodin přerušena dodávka elektrické energie.
Plánovaná odstávka se týká těchto nemovitostí: čp. 91,
92, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 104, 116, 146, 177,
182, 183, 201, 206, 208 a 210.
Od 1.1.2021 ČEZ DISTRIBUCE a.s. již nevylepuje
papírová oznámení, přešli na elektronický způsob
informování, kdy si každý zákazník může sjednat
zasílání upozornění na plánované odstávky ke svému
odběrnému místu e-mailem, nebo SMS zdarma na
www.cezdistribuce.cz/sluzba. Pro veřejnost jsou
informace
k dispozici
také
na
stránkách
www.cezdistribuce.cz/odstávky, a to vždy nejpozději 15
dnů před konáním odstávky.
Epidemiologická situace se nám každým dnem lepší a lepší,
a tak se nám snad začne žít lépe a lépe.
V úctě k Vám Pavel Janata | starosta
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„To je naše obec“ citace knihy
První kolektivní jarní hrou je u
nás stále ještě hra o kuličky hliněné
nebo
skleněné.
Snad
nejoblíbenějším hřištěm je chodník
na
hoření
straně
náměstí.
Prostředky ke hře jsou velmi
jednoduché. Kromě zásoby kuliček,
které každý hráč opatruje – a nemáli někdo půjčí mu ostatní do hry –
jest to důlek v hlíně vykroužený
patou nebo vyhloubený dřívkem, a
právě tak v zemi vyznačená čára, od
které se hra začíná. Hráči se předem
dohodnou, o kolik kuliček hrají. Pak
házejí kuličky tak, aby dopadly do
důlku nebo nejblíže k němu. Hraje-li
se o více kuliček, házejí se jednotlivě
nebo na jednou. Když se všichni
hráči vystřídají, následuje vlastní
hra. Začne ten, komu padla kulička
do důlku a nepodařilo-li se to
nikomu, kdo hodil nejblíže k důlku.
Jestliže se více hráčům podařilo
hodit kuličky do důlku, mají pak
přednost před těmi, kteří je dostali
poblíž důlku. Důlek má vždycky
přednost. Kuličky se nesmějí šoupat,
nýbrž cvrnkají se nebo brnkají. Dělá
Jsou popsány v obecní kronice a
zřejmě se neodlišovaly od krojů v
tomto kraji užívaných. Jednotlivé
součásti byly uloženy v místním
muzeu, nyní v Lomnici nad
Popelkou.
Mužský kroj byl jednoduchý, ale
vkusný. Plátěná vzadu zapínaná
košile byla ozdobena úzkým,
červeně nebo modře vyšívaným
límečkem s "karnýrkou", jinak "šape"
zvaným. Přes červenou překládanou
vestu zdobenou dvěma řadami
lesklých knoflíků se navlékala
kazajka. Pod vestou se nosíval
květovaný opasek, v němž bývávaly
peníze. Vyšívané koženky z kozinky
vězely v "uherkách", což byly vysoké
a těsně upjaté boty Dlouhý šosatý
kabát doplňoval ústroj, v zimě pak
vyšívaný kožich a zelený široký
klobouk se střapci nebo nízká
čepice. O svatbách a křtinách

DĚTSKÉ HRY

se to tak, že se palec dá pod
ukazováček, tím palec přitlačíme a
pod palcem kuličku "vystřelíme"
směrem k důlku Kdo zasáhne,
pokračuje tak dlouho, až se mu to
nepodaří. Pak nastupuje hráč, který
měl kuličku podle vzdálenosti za
prvním hráčem.
Konec hry: l. hráč který dopraví
poslední kuličku v poli do důlku
vyhrává všechny. 2. každý hráč si
nakonec vezme ty kuličky, které
docvrnkal do důlku. 3. hráči se
rozdělí o kuličky tak, aby každý
dostal tolik, kolik jich dal do hry
Další pravidla hry:
Počet hráčů je libovolný, při hře
se nesmí přihrávat, nýbrž cvrnká se
na důlek, kulička spadlá z chodníku
se staví na místo, odkud se začalo
hrát.
Méně známou hrou o kuličky je
tzv. velký nebo malý koníček.
Velký koníček: Hodí se kuličkou
proti zdi nebo jiné překážce od čáry,
kterou v libovolné vzdálenosti
vyznačíme v zemi. Pak hodíme
druhou kuličku tak, aby při odrazu od

LIDOVÉ KROJE

nosívali muži cylindry, které si
vzájemně půjčovali.
Ženský kroj byl pěkný. Sestával z
dlouhé košile s baňatými nad lokte
vyhrnutými rukávy čili "kufry" a
"naběračkou". Na krku byl "krejzlík",
který měl napřed záložky s
"prolamováním" Byly to sámečky s
protaženými nitěmi. Sukně /
meluzánka / byla soukenná,
hedvábná, brokátová i bavlněná
Bývaly i sukně barev lomených, tj.
přední polovina sukně byla
zhotovena z látky lacinější. Ve výši
podkolení byla na ni našita
lemovačka, hladká nebo vyšívaná.
Po domácku se nosily i "cuchovky"
/zhotoveny z odpadků/ a v zimě
"vatýrky" Fěrtočky / zástěry / byly
široké, hedvábné, žluté, cibulové,
červeně nebo bíle vyšívané. I konce
tkanic byly vyšívané. Lajblík /
šněrovačka / hluboce vykrojený měl

zdi cvrnkla do první kuličky, kterému
hráči se to podaří, bere obě Kuličky.
Podaří-li se to hraje právě tak další
hráč a získává všechny kuličky,
jestliže kulička odražená od zdi
narazí na některou z kuliček před
zdí. Neuznává se cvrnkne-li kulička
do jiné, aniž by se odrazila od zdi
Malý koníček: Začíná se právě
tak jak u velkého. Odrazí-li se druhá
kulička od překážky na vzdálenost
dvou prstů, palce a ukazováčku, od
první, pokusíme se ji stáhnout a
chytit jí. Vypadne-li nám z ruky,
neplatí to. Obě kuličky získává ten,
komu se podaří obě stáhnout.
Z jiných her převládají různé
druhy honiček a schovávaček, méně
je to na pikanou, na slepou bábu, na
pavouky a mušky, na lišku, na
zajatce, na panáka, na kameny,
červený a bílý, na čáru, na vodníka,
vybíjená, skákání šneka a jiné.
Jinak si naše děti hrají málo a co
se nazývá hrou, je bezcílné
pobíhání.

široká záda a úzký náramek. Přední
zapínání nebo šněrování bylo kryto
páskem. Pásek od podpaží našitý se
vpředu zapínal l-3 knoflíčky. Lajblíky
byl ztuženy kosticemi a zhotoveny z
červeného sukna bíle prošívaného
nebo z černého sametu. Často je
zdobily i malé zlaté prýmky.
Punčochy se nosily bílé, střevíčky
černé vykrojené, s páskem. Hlavu
zdobil vínek, později čepce. Byla to
buď "lebka"- měkká bílá holubinka –
nebo tvrdý "vápeník". Bývaly však
také čepce zlaté nebo stříbrné, na
nichž se nosily široké, třepením
zdobené stuhy sahající až po pás. V
zimě nosily ženy černé "kapižena".
Starší ženy nosily kosmonoské šátky
uvázané na babku. Říkalo se jim
kyseláky. Pod šátky bývaly malé
čepečky, z nichž bylo vidět na
tvářích pouze kraječky. " košíčky " /
půlky půlšátků / byly na předním
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rohu vyšívané, otáčely se kolem
krku a vyšívaný cíp byl na zádech
rozložený. Přeložené cípy se

zasunovaly za živůtek nebo pod
pásek živůtku a límec fěrtochu Kukle
/ Plachetky, angorky salupy / bývaly

vlněné, hedvábné
vyšívané.

nebo

byly

KŘTINY
Rodiče novorozeněte se starali o
to, aby jejich dítě bylo pokud možno
nejdříve pokřtěno. Ke křtu bylo třeba
kmotrů. Ty zvala obyčejně babička a
nebylo pamětníka, že by jí nebylo
vyhověno. Kmotrů bylo až 12, ale do
kostela chodili obyčejně jen dva.
Hochovi chodili kmotři i kmotry,
děvčeti jen kmotry. Ostatní se sešli

až k hostině. Bylo nepsaným
zvykem, že kmotři děcko obdarovali.
Proto chudí si brali za kmotry
zámožné občany, nejčastěji Tulacha
s jeho manželkou z čp.56, Vávru z
čp.15 a mlynářku Riegrovou.
Požádaní si pokládali kmotrovství za
čest a hrála tu úlohu i lidová pověra,
že člověk, který často bývá kmotrem,

mívá ve všem štěstí. Po kmotře
nebo kmotru také dostávalo
novorozeně často jméno. Po křtu
byla v rodině hostina, na dnešní
poměry skrovná. Hosté byli uctěni
chlebem a domácím sýrem a
kořalkou se připíjelo na zdraví
nového občana.
Ladislav Lukáš, 1968

Pomístní názvy
Z, Ž
V tomto čísle naposledy zveřejňujeme pomístní názvy začínající na Z a Ž.
Záduš, Zádušní – pole a lesy které vlastní katolická církev
Zámostní, Zámostí – Janata Pavel čp 80 a kolem
Zajičák – stráň na Malé straně nad tratí (dříve se sáňkovalo a lyžovalo) asi 1985-2005 byl vlek.
Žabárna – rybníček mezi Panskem a Štemberkem

Historie a současnost
DŮM ČP. 30
Původní dům čp. 30 stál mezi domy čp. 29 a 31. Roku 1777 ho postavil Jiří Palounek na parcele č. 40, roku 1861 je
to spáleniště. Roku 1877 byl domek obnoven, ale brzy na to zbořen a pozemek připojen k čp. 31.
Později postavil Ladislav Podzimek dům na novém místě (parcela 265). Pozemek koupil od čp 24, užívání bylo
povoleno od 20.5.1896. V této době se sem přestěhovala pošta z čp. 40, pak se stěhovala do čp.41. Bohumil Šimůnek
zde má od roku 1910 pohřební ústav, 1. 6. 1947 ho přebírá Jaromír Havlíček.
Při sčítání lidí z roku 1921 jsou zde zapsány 4 rodiny, 15 osob.
U domu byla kůlna pro pohřební vůz, který byl celý prosklený a pěkně zdobený, tahali ho černý koně, které měl
František Janata v domě čp. 91. Takové pohřby byly asi do roku 1965. V roce 1947 zde bydleli Šindelářovi. Roku 1983
byla podána žádost o stavební úpravy, které byly dokončeny 1990. Vchod uprostřed a před ním schodiště bylo zrušeno
a na místě kůlny postavena veranda. Havlíčkovi zde bydleli do roku 2018, poté koupila dům Marie Malá.
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Upozornění Policie ČR
PODVODNÍCI SE VYDÁVAJÍ ZA ZAMĚSTNANCE BANK ČI DOKONCE I POLICISTY

Policisté v Libereckém kraji zaznamenali již desítky těchto případů.
Podvodníci využívají metodu tzv.
vishingu, při níž se volající člověk
vydává za pracovníka banky a
přesvědčí jejího klienta, aby své
peníze převedl z vlastního účtu na
jiný. Pachatelé při hovorech užívají
tv.
spoofing,
to
znamená,
že dokážou napodobit jakékoliv
telefonní číslo včetně infolinek bank
a nyní dokonce i Policie ČR.
Podvodníci osloveným klientům
bank tvrdí, že zjistili napadení jejich
účtu. Tito domnělí pracovníci banky
svými tvrzeními vystraší osobu, které
volají, přičemž jejich hlavním cílem
je získat její peníze. Sdělí, že je
nutné, aby finanční prostředky byly z
vlastního účtu okamžitě převedeny
na jiný účet, který jim sdělí, s tím, že
budou po vyřešení celé věci
následně
vráceny,
což
se
samozřejmě nestane.
Pachatelé také mohou tímto
způsobem vylákat z oběti podvodu i
další citlivé údaje, které následně
zneužijí.
Aby to vše vypadalo ještě
důvěryhodněji, přišli na další trik, kdy
klientům sdělí, že jejich případem
napadení účtu se již zabývá
kriminální policie a že je bude v
následujícím telefonátu policista
kontaktovat. Skutečně jim vzápětí
zavolá "podvodný policista", aby
dokázal tu svou legendu. Působí to
vše velmi věrohodně. Jednou z
metod těchto podvodů je, aby člověk
jednal rychle, okamžitě a mnohdy ve
stresu. Umí využít manipulativní
techniky, kdy člověka zastihnou
někde v obchodě, v zaměstnání, kde
není v klidu a dostanou ho do stresu.
Vše působí profesionálně. Zavolá
člověk, který se tváří, že je z
nějakého coll centra, za ním je
skutečně slyšet nějaký ruch a další
hlasy a navíc se odvolává na
policistu, který skutečně zavolá.
Většinou při tom podvodníci

využívají reálná jména i reálné
útvary. A také reální čísla coll centra
bank nebo Policie ČR, která
skutečně existují.
Česká
bankovní
asociace
zaznamenává i další případy, které
se týkají dalších scénářů. Opět
kontaktuje zaměstnanec banky
klienta s tím, že jsou jeho peníze na
účtu v ohrožení. Přinutí člověka
veškeré peníze vybrat, pošlou mu
QR kód, a prostřednictvím tohoto
kódu dále vložit do tzv. bitcoinového
bankomatu. I zde jsou peníze
nenávratně pryč.
Nechybí ani další scénář, kdy
pracovník banky nabídne klientovi,
že vše společně vyřeší na dálku.
Klient dá útočníkovi vzdálený přístup
do
jejich
PC,
kdy
podvodníci požadují
instalaci
programů AnyDesk a TeamViewer
pro získání vzdáleného přístupu
k počítači, čímž jim lidé nadiktují i
přístupové údaje nejen k jejich
počítači, ale nakonec i do
internetového bankovnictví.
Pokud člověk informuje banku
ihned poté, co se mu něco takého
stalo, je ještě reálná šance, že
banka muže transakci zastavit.
Kde berou podvodníci telefonní
čísla? Dochází k úniku například ze
sociálních sítí nebo i z různých eshopů, kde lidé například v minulosti
platili za objednané zboží.
Žádná banka se svými klienty
nikdy nejedná tímto způsobem.
Nikdy po klientovi nemůže chtít
přístupové údaje k bankovním
účtům, hesla, PIN kódy. To vše jsou
údaje, která se nikomu nesdělují, a
to ani v této době, kdy se kvůli
pandemii omezují osobní kontakty a
komunikace probíhá telefonicky či
psanou formou.
Preventivní rady, jak se zachovat:
Nereagujte na podobné hovory a
v žádném případě nesdělujte k Vaší
osobě žádné citlivé údaje ani
bezpečností údaje z vaší platební

karty, nebo přístupové údaje k online
bankovnictví.
Nikdy nikomu nesdělujte a ani
nepřeposílejte
bezpečnostní
/
autorizační kód, který Vám přišel
formou SMS zprávy.
Myslete na to, že útočník dokáže
napodobit jakékoliv telefonní číslo,
odesílatele SMS zprávy, ale třeba i
e-mailovou adresu.
Nikdy nikomu podezřelému
neumožňujte vzdálený přístup do
Vašeho počítače.
Sledujte a pečlivě čtěte informace
od Vaší banky v internetovém
bankovnictví.
Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte,
zda odpovídá doména přihlašovací
stránky. Toto platí vždy, když někam
zadáváte
své
osobní
nebo
přihlašovací údaje.
Aktualizovat software, antivirový
program, firewall.
Buďte neustále ostražití, protože i
vy se můžete stát cílem podobného
podvodného jednání.
Během, nebo po takovémto
podezřelém hovoru, si zaznamenejte
údaje, které Vám útočník sdělil
(jména, e-mailové adresy, čísla účtů,
odkazy na webové stránky, apod.)
Apelujeme na veřejnost, aby lidé
nereagovali na obdobné telefonní
hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se
vás někdo pokouší vmanipulovat do
situace, že jsou vaše finanční
prostředky v ohrožení a vy musíte
udělat další kroky pro jejich
záchranu. Kdyby byly vaše peníze
v ohrožení, tak banka sama
zareaguje a učiní další opatření.
Pokud se vám již skutečně něco
podobného stalo nebo stane, věc
bezprostředně oznamte na Policie
ČR
prostřednictvím
bezplatné
tísňové linky 158 nebo na kterékoliv
policejní služebně a informujete svůj
bankovní ústav.
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP LK
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Základní škola v Libštátě
První květnové dny se školní
chodby opět rozezněly dětským
hlaholem. Dne 3. května 2021 se
mohli do školy vrátit i žáci druhého
stupně – tzv. rotačně – čeština získala nový termín. Můžeme konstatovat, že doba covidová přinesla do
českého jazyka i běžné mluvy nové
termíny i významy. Kdo je pozitivní,
je ze společnosti i veřejného života
vyčleněn (v lepším případě, v horším
musí být hospitalizován), kdo je
negativní, získává povolenku pro
leccos. O možnostech a úskalích
výuky distanční, nebo rotační ještě
před rokem věděl málokdo, nyní se
stala běžnou součástí našich životů.
Rotační výuka rozdělila žáky
druhého stupně na dvě pomyslné
poloviny, polovina se vzdělávala

KVĚTEN NA MASARYKOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
doma u svých počítačů – distančně,
polovina za nařízených protiepidemiologických podmínek ve škole.
Dětští psychologové sice situaci
hodnotí jako velmi komplikovanou na
adaptaci, u nás ve škole převládala
radost, že se po tak dlouhé době
spolužáci setkali ve svých třídách a
učitelé mohli své žáky vidět naživo,
v reálném čase i prostředí. Leckdy to
byla setkání překvapivá, někteří žáci
vyrostli (ba dokonce přerostli některé
své učitelky), dívky změnily barvy a
délky svých vlasů. Postupným, vždy
týdenním, prodlužováním tohoto
zvláštního vykloubeného stavu se to
tak ani nejevilo, ale uběhl opravdu
dlouhý čas. Zdravotní situace v naší
zemi se však snad postupně
zlepšuje a ve škole se měsíc před

STUDENTI ZE ZAHRANIČÍ SE ZAPOJILI DO NADSTAVBOVÉ VÝUKY
ANGLICKÉHO JAZYKA

na Pedagogické fakultě Univerzity
Hradec Králové angličtinu, anglickou
lingvistiku a kulturní studia na
Katedře anglického jazyka a
literatury a Katedře kulturních a
náboženských studií.
Žáci účastnící se tohoto kurzu tak
od února tohoto roku mají možnost
setkávat se nejen s odlišným
pedagogickým přístupem, ale i
poznávat kulturní a společenské
odlišnosti, které jsou zakořeněné
v jednotlivých zemích.
V rámci Klubu anglického jazyka
se vedle příležitosti získávat
jazykové a komunikační dovednosti
se také žáci učí vnímat kulturní
rozdílnosti, získávají všeobecný
přehled i vztah k cizímu jazyku a
jeho mentalitě.
Navázaná spolupráce bude
pokračovat i v příštím školním roce,
kdy budou k participaci na výuce
opět přizváni zahraniční studenti
UHK.

prázdninami vracíme k normálnějšímu způsobu výuky za přítomnosti všech žáků všech ročníků.
Běžný provoz je sice ovlivňován
různými zákonnými nařízeními, ale
radostná nálada, optimismus a
energie získaná ze vzájemného
setkávání převažuje.
Čeká nás měsíc červen, který už
za běžné situace bývá měsícem
hodnocení, výletů a exkurzí. Ten
letošní bude jistě intenzivnější,
pracovnější a hektičtější. Nicméně
po něm přijde očekávané léto
s volnými dny prázdnin a odpočinku,
přejme si navzájem, abychom je
mohli strávit dle našich přání, ve
zdraví a po boku svých přátel a
blízkých.
Mgr. Lenka Patková
Sbor dobrovolných hasičů
v Libštátě srdečně zve všechny
známé, přátele a příznivce na

OSLAVY 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
SBORU,

které se konají 19. června 2021 od
Vysokoškolští studenti se v rámci
13 hod. na hřišti u DPS
svých stáží zapojili do nadstavbové
výuky anglického jazyka v rámci
Program:
Klubu anglického jazyka, který je
13,00 prezentace soutěžních
realizován v rámci projektu ESF
družstev
„Učíme se aktivně a hravě II.“, r. č.
13,45 nástup soutěžních
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011195.
družstev
Žáci 8. a 9. tříd, kteří se přihlásili
14,00 začátek okrskové soutěže
k účasti v Klubu anglického jazyka a
v požárním sportu
konverzace, mají možnost od
18,30 zábava – hraje Michal
druhého pololetí stávajícího školního
Meisner z Trutnova
roku aktivně uplatnit doposud nabyté
znalosti při výuce anglického jazyka.
Po celý den zajištěné bohaté
K vedení jednotlivých lekcí byla
občerstvení.
garantkou kurzu Mgr. Veronikou
Těšíme
se
na Vaši návštěvu.
Halamovou přizvána Zeynep Ceren
Děkujeme za dodržování platných
Bindiyan z Istanbul Kultur University
protiepidemických opaření.
v Turecku, která v rámci programu
Erasmus+ studuje v letním semestru
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