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BUĎTE ZDRÁVI VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ SOUSEDÉ, ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE,
.Jo, jo, pořád se něco děje, a tak i v letním prázdninovém dvojčísle našeho zpravodaje přinášíme čerstvé informace
z našeho libštátského dění. V rámci již 19. ročníku tradičního festivalu Libštátského pozdního léta 2021 se můžete
v měsíci srpnu těšit na otevření výstavy nazvané JUNÁK-SKAUTI a SKAUTKY V LIBŠTÁTĚ, kterou pro Vás připravuje
skvělý a zkušený organizátor podobných výstav pan L. Fejfar. A v rámci Country večera a dlouhé noci se letos v
Libštátě na ranči U Jezevčíka představí legenda českého folku SAMSON LENK s kapelou HOP TROP, po které již
tradičně zahraje pražská dámská kapela MEDŮZY. V prvním týdnu v září nás v Libštátě čeká Pouťový týden a pak se
snad konečně začne s asfaltováním krajských silnic a místních komunikací po stavbě kanalizace.

KANALIZACE V LIBŠTÁTĚ, OPRAVA KRAJSKÉ KOMUNIKACE
Stavební firma koncem července dokončila propojení
kanalizační stoky za historickým mostem sv Jána.
V měsíci srpnu bude pokračovat se stavbou kanalizace
na Malé Straně a také dojde k propoji kanalizace
z křižovatky pod kostelem sv. Jiří přes Farský potok do již
hotové kanalizační stoky. Poté bude chybět dokončit jen
propojení kanalizační stoky na Ptačáku, kde dojde
k přepojení stávající kanalizace do nové kanalizace. Poté
bude chybět dokončit ještě několik veřejných
kanalizačních přípojek na Malé Straně.
Kvůli 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
V momentě, kdy bude možné přepojovat Vaše
nemovitosti, tak budete včas informování. Samozřejmě je
možné provádět již nějaké přípravné práce.
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OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO STAVBĚ KANALIZACE
Po orientačním a předběžném rozpočtu oprav místních komunikací po stavbě kanalizace v plné šíři, došlo
dodavatelskou firmou k přesnému doměření všech potřebných detailů (frézování, opravy obrubníků, někde nové
obrubníky, zvedání dešťových kanalizačních vpustí, zvedání hrnků na vodovodním řadu atd.) Začátkem srpna jsme
obdrželi finální nacenění ke společnému jednání. Bylo stanoveno i předběžné pořadí v jakém sledu by práce měli začít, i
toto se však s ohledem na nepředvídatelné situace může změnit. Orientačně bylo dohodnuto toto pořadí oprav:
Vyšehrad, z náměstí k rd čp 292 (paní Holcová), odbočka k DPS, náměstí (jen v místě stavby kanalizace), od radnice na
Ptačák a Větrov, odbočka ke školce, od rd čp 33 (p. Uzel) k mostu u Ničů, Karlov, od parkoviště za fotbalovou bránou po
napojení na krajskou silnici u rd čp. 56 (statek), od kina k radnici (Beraňák), od kina k tenisovému kurtu, Račana,
k bytovkám pod vlakovou zastávkou, k vlakové zastávce, Malá Strana, napojení pod Ptačákem (u rd čp 304) a u lávky
na Malou stranu. Pokud půjde vše tak jak má a jak bylo přislíbeno, tak by se mělo vše zrealizovat ještě letos, tedy pokud
se nestane něco nepředvídatelného. Zatím nám byl potvrzen termín nástupu na Vyšehrad, který je 6. září 2021.

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA OBJEKTU DOMU ČP. 32
Začátkem července jsme dokončili výměnu oken a dveří na objektu
domu čp. 32 na náměstí. V první
etapě jsme v loňském roce vyměnily
všechna okna a vstupní dveře do
bytových jednotek v patře a podkroví. Letos jsme výměnu dokončili
v přízemí v obchodu s potravinami,
kde to bylo časově a logisticky
zvládnout hodně náročné. Tímto
bych chtěl poděkovat všem, kdo se
na této akci podíleli, firmě Okna.eu,
zedníkům p. Pavlu Janatovi a panu
Jaroslavu Jebavému, panu Jardovi
Fejfarovi a Dušanovi Hankovi z naší
technické skupiny a panu Pavlu
Šimůnkovi a jeho rodině a prodavačkám za finální úklid a výmalbu.
Všem
velmi
pěkně
děkuji.

INFORMACE Z 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LIBŠTÁT ZE DNE
16. ČERVNA 2021

POZEMKOVÉ ÚPRAVY V LIBŠTÁTĚ

V pořadí třetí jednání zastupitelstva městyse Libštát v roce 2021 se
konalo 16. června v zasedací místnosti radnice městyse Libštát.
Zastupitelé na jednání mimo jiné schválili zadání zpracování studie nové
stavby hasičské zbrojnice na parcelách 225/1 a st. 44, projednali a schválili
změnový list č. 1 na stavbu kanalizace „Košťálov a Libštát – kanalizace a
ČOV - 3. etapa, týkající se tlakové kanalizace za mostem u Ničů a nad
fotbalovým hřištěm a schválili a projednali
závěrečný účet obce za rok 2020 a účetní závěrku městyse Libštát za rok
2020.
Kompletní zápis z tohoto jednání je jako vždy k náhledu na webových
stránkách městyse Libštát.

Jak všichni víme, v Libštátě již
nějaký pátek řešíme pozemkové
úpravy.
Požádal
jsem
tedy
pozemkový úřad v Semilech a
projektanta pozemkových úprav o
článek, který by nám měl shrnout, co
již máme za sebou a co nás teprve
čeká, a to včetně i nějakých možných
termínů. Za článek jím velmi pěkně
děkuji a věřím, že vlastníkům
pozemků trochu pomůže v tom, aby
věděli, co je čeká a nemine.
(Pokračování na následující straně)
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POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. LIBŠTÁT
Ing. Dagmar Haltufová, rada Pobočky Semily KPÚ pro Liberecký kraj
Pozemkovými úpravami se obecně uspořádávají
vlastnické vztahy k pozemkům a na základě zaměření
skutečného stavu v terénu se vytváří nová digitální
katastrální mapa (DKM). Jedná se o multifunkční nástroj
pro dlouhodobý a udržitelný rozvoj venkovských oblastí
Pozemkové úpravy se řídí zákonem č. 139/2002 Sb. a
další související legislativou.
VÝZNAM pozemkových úprav pro vlastníky i obec:
- upřesnění vlastnictví pozemků (vzhledem k výměře i
poloze)
- možnost scelení (sloučení více pozemků jednoho
vlastníka)
- úpravy tvarů pozemků
- možnost reálného rozdělení spoluvlastnictví
- uzavření nových nájemních smluv na přesnou výměru
parcel
- možnost bezplatného vytyčení pozemků po zapsání
nové mapy do katastru nemovitostí
- zpřístupnění pozemků navržením sítě polních cest
- rekonstrukce či budování nových polních cest a
ostatních prvků společných zařízení ze státních
prostředků či zdrojů EU
- snížení pohybu zemědělské techniky uvnitř obce
- ochrana území před záplavami pomocí protierozních a
vodohospodářských opatření
- zvýšení zadržování vody v krajině
- zvýšení ekologické stability a pestrosti krajiny
(například v důsledku nové výsadby)
- obnovení osobního vztahu člověka k půdě a krajině
KROKY v pozemkových úpravách:
1) Přípravné práce
- výběr zpracovatele pozemkové úpravy (pro Libštát
byla vybrána firma Agroplan spol. s r.o., oprávněnou
projektantkou je Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D.)
- podklady pro řešení pozemkové úpravy (studie
odtokových poměrů, rebonitace půdy atp.)
- úvodní jednání s vlastníky pozemků (v případě
Libštátu proběhlo 13. září 2019 v KD v Libštátu)
- průzkum území, analýza území
- geodetické zaměření skutečného stavu terénu
- stanovení obvodu pozemkových úprav
- soupis nároků jednotlivých vlastníků včetně ocenění
pozemků (v případě Libštátu konzultační dny se
zpracovateli proběhly 15. a 16. července 2021 v
budově radnice Městyse Libštát, do 15. srpna 2021
byla stanovena lhůta k podání připomínek k zaslaným
nárokovým listům a také dána možnost zasílání

požadavků k budoucímu novému uspořádání na
základě zaslaných dotazníkových listů)
2) Návrhové práce
a) Plán společných zařízení (PSZ, kostra nového
uspořádání krajiny)
- navržení polní cestní sítě (návrh zpevněných a
nezpevněných cest)
- navržení vodohospodářských a protierozních zařízení
(průlehy, příkopy, retenční nádrže apod.)
- vymezení prvků ekologické stability (biocentra,
biokoridory a interakční prvky)
- plán je projednáván se sborem zástupců pozemkové
úpravy, dotčenými orgány státní správy, Regionální
dokumentační komisí a schvalován zastupitelstvem
obce (v případě Libštátu je předpoklad schválení
zastupitelstvem městyse v lednu 2022)
b) Návrh nového uspořádání pozemků
- pozemky se uspořádají do tzv. kostry území a
přizpůsobují se tvarem konfiguraci terénu a
požadavkům vlastníků tak, aby přiměřeně odpovídaly
jejich původním pozemkům (předpoklad prvního
projednávání s vlastníky pozemků je na jaře roku
2022, všem vlastníkům bude zaslán soupis nového
uspořádání pozemků a budou pozvání na projednání,
které proběhne v Libštátu)
3) Realizační práce
- po dokončení pozemkových úprav má každý vlastník
nárok na jedno bezplatné vytyčení nově navržených
pozemků
- realizace prvků navržených v plánu společných
zařízení (budování polních cest, protierozních prvků,
vodních nádrží či výsadby zeleně)

Vybudovaná cesta (HPC6) v rámci pozemkových
úprav v katastrálním území Dolní Sytová
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NOMINACE NA CENU KNIHOVNA ROKU ZA LIBERECKÝ KRAJ
Od paní PhDr. Michaely Staňkové, krajské metodičky
z Krajské vědecké knihovny v Liberci jsme obdrželi
krásnou emailovou zprávu, o kterou bych se s Vámi rád
podělil. Citace: Vážený pane starosto, vážená paní
knihovnice, mám velkou radost, že letos obdržela
nominaci na cenu Knihovna roku za Liberecký kraj právě
Vaše knihovna z městysu Libštát. Je velmi znát, že Vaše
knihovna prošla rekonstrukcí, fond je bohatý, paní
knihovnice Anežka Plívová velmi aktivní, a zároveň má
podporu zřizovatele. Upřímně doufám, že knihovna bude

mít v této prestižní knihovnické soutěži šanci umístit se.
Ještě jednou bych vám oběma chtěla pogratulovat
k takové pěkné knihovně.
Se srdečným pozdravem, PhDr. Michaela Staňková

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ
Fotografii na titulní stranu vyfotografoval starosta
Pavel Janata. Pokud nám někdo z Vás fotografů pošle
zajímavou fotku na titulní stranu, budeme velmi rádi.

STUDIE NOVÉ LIBŠTÁTSKÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE
Již delší dobu řešíme, jak vyřešit
nevyhovující a nedostačující prostory hasičské zbrojnice naší libštátské výjezdové jednotky hasičů (kterou
zřizuje městys Libštát), v suterénu
objektu kulturního domu čp. 315
v Libštátě. Řešili jsme přemístění
technické skupiny do prostor Libštátských strojíren, díky kterému
bychom získali pro výjezdovou
jednotku více místa, řešili jsme možnou suterénní přístavby ke stávajícímu objektu zbrojnice (díky skalnímu
podloží by bylo obtížné), řešili jsme
možnost rekonstrukce kina na hasičskou zbrojnici a v neposlední řadě
jsme řešili také rekonstrukci části
prostor v libštátských strojírnách,
kde by mohla hasičská zbrojnice
také být, ale je to prý pro všechny
příliš daleko. Nakonec po mnoha i
často trochu zbytečně vypjatých
výměně názorů, zastupitelé od-

souhlasili zadání vypracování studie
stavby hasičárny na tzv. zelené
louce v prostoru za objektem kulturního domu čp. 315. Za tímto účelem
jsme oslovili cca 7 zkušených
architektů se zadáním studie stavby
hasičárny na tzv. zelené louce tak,
aby splňovala naše požadavky.
Hned první architekt, který si přišel
celou situaci obhlídnout a vyslechl si
naše záměry s náměstím, demolicí
čp. 31 a nevyhovujícím zázemím
restaurace kulturního domu, alespoň
mne navedl na jiný pohled na celou
věc.
To, že již delší dobu řeším
s dopravním specialistou možnou
podobu náměstí, kde by měli vzniknout bezpečné přechody pro chodce, autobusové zálivy, parkovací
místa, odpočinkové zóny, zeleň a
vše další co má krásné náměstí mít,
tak určitě stojí za zveřejnění pohled

architekta, který přišel obhlídnout
místo pro pomyslnou novou hasičskou zbrojnici a není mu jedno co se
bude dít okolo, hledá širší souvislosti
a dívá se dopředu.
Jeho pohled na libštátské náměstí mě tak nadchl a oslovil, že Vám ho
s jejím souhlasem zveřejnuji. Plně se
s ním ztotožňuji a budu se snažit
přesvědčit zastupitele, abychom vše
trochu přehodnotili, aby věci, které
se rozhodneme budovat měli smysl,
aby na sebe vše navazovalo, aby
pokud možno bylo vše důkladně a
smysluplně vymyšleno a až budou
nějaké korunky, tak aby se třeba
krůček po krůčku budovalo. To, že to
bude časově náročné a finančně
náročné, to ano, ale už jsem si zvykl,
že vše má svůj čas a nemělo by se
vše uspěchat, ale nejdříve vše
důkladně rozmyslet a připravit. Tak
uvidíme, jak se posuneme.

Vážení občané,
byl jsem osloven panem starostou, jestli bych se nechtěl podílet na
projektu nové hasičské zbrojnice.
Poté, co jsem se seznámil se
zadáním a osobně si prohlédl centrum Vaší obce, bych se s Vámi chtěl
podělit o můj pohled, jakož to architekta. Jsem přesvědčen, že zadání,
které bylo formulováno jednoduše:
„novostavba hasičské zbrojnice
v místech stávajícího sběrného
dvora za kulturním domem“ by mělo
být podrobeno veřejné diskuzi a
možná následně přeformulováno,
tak aby nejdříve vznikl ideální obraz
centra Vaší obce, který bude

konsenzuálně akceptován. Zásadní
věc je rekonstrukce náměstí, jakož
to výkladní skříně Libštátu. S tím
přímo souvisí i řešení západní fronty
náměstí tedy i budoucí podoba a
funkce objektů bývalé hospody,
stávajícího kulturního domu se
společenským sálem a stávající
hasičská zbrojnice.
Je jasné, že zde není
jednoznačné řešení, k ideálnímu cíli
může vést řada cest, je tedy potřeba
při rozhodování zohlednit řadu faktů
a položit si řadu otázek, jako
například:
Stávající objekt bývalé hospody
je pravděpodobně odsouzen k de-

molici z důvodů stísněnosti veřejného prostoru v rohu náměstí a nevyhovujícím dopravních poměrů. Budoucí proluka po domě je příležitost,
jak obnovit historické návaznosti
vstupu do stávajícího společenského
sálu a přirozenou orientaci hospody
do náměstí.
Dle mého názoru by se měl na
místě bývalé hospody navrhnout
nový objekt, který bude půdorysně
menší, tak aby se rozšířil veřejný
prostor při vjezdu na náměstí. Měla
by se navrátit historická orientace
společenského sálu, který byl dříve
přístupný z bývalé hospody. Nový
objekt by měl ideálně obsahovat
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prostory hospody přímo přístupné z
náměstí a nový vstup do
společenského sálu, včetně zázemí
pro diváky (šatny, toalety a vstup na
galerii).
Je potřeba si položit zásadní
otázku, zdali obec potřebuje zcela
novou hasičskou zbrojnici „na zelené
louce“ nebo zda se nevydat cestou
rozšířením a rekonstrukce prostor ve
stávající budově, respektive jí doplnit
přístavbou garážových stání tak, aby
byla splněna požadovaná norma za
účelem získání dotace. V případě,
že by došlo ke stavbě nové nárožní
budovy s obnoveným napojením do
společenského sálu, nabízela by se
možnost využít prostory stávající
hospody pro potřeby zázemí hasičů
(klubovna, šatny sklady) případně
jiných spolků. Mohla by hledat i jiné
budoucí využití např. knihovna nebo
komerční využití. V rámci úprav je
potřeba vyřešit návaznosti stávajících budov na přilehlé veřejné pros-

tory. Výškové rozdíly by například
šly využít formou pobytového
schodiště. Je možné také zvážit
propojení stávajících prostor do
vnitrobloku.
Samotná rekonstrukce náměstí
by měla vycházet z návrhu, který
v sobě zohledňuje řadu aspektů.
Mělo by se hledat univerzálnost
řešení, tak aby veřejný prostor
umožnil využívání při různých příležitostech během roku jako například
trhy, městská slavnost, kolotoče,
koncert atd. Prostor náměstí by měl
být doplněn o chybějící vybavenost –
jako např. nová autobusová zastávka, vodní prvek, nové lavičky nebo
hrací prvky pro děti. Socha Panny
Marie my měla být zvýrazněna a
prostor kolem ní kultivován. Měl by
se hledat ideální poměr mezi
zpevněnou a nezpevněnou plochou
náměstí tak, aby bylo umožněno
částečné zasakování dešťové vody
a aby nedocházelo k nežádoucímu

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ
V pátek 2. července 2021, tiše zemřel, ve
věku 82 let, pan Stanislav Mach. Na konci
měsíce zemřel ve velmi mladém věku 46 let
náhle pan Jiří Zajíc z Malé Strany.
Čest jejich památce.

přehřívání místa v letním období. Ve
spolupráci s majiteli nemovitostí a
provozovateli služeb na náměstí je
potřeba definovat optimální počet a
rozmístění parkovacích stání. Mělo
by se hledat řešení, které přirozeně
zpomalí řidiče projíždějící obcí a
přispěje ke zvýšení bezpečnosti
chodců.
V poslední době vznikla řada
koncepčních materiálů, které popisují tuto problematiku vzniku kvalitního veřejného prostoru a které si
můžete online prohlédnout na internetu, jedná se například o:
1/Manuál tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy – kolektiv autorů
kanceláře IPR Praha
2/Principy tvorby veřejných
prostranství – kolektiv autorů
kanceláře KAM Brno
3/Litomyšlský
architektonický
manuál – kolektiv autorů
Ing. arch. Tomáš Havelka

LIBŠTÁTŠTÍ JUBILANTI
V prázdninových měsících slaví své životní jubileum:
paní Zdeňka Vrbenská, paní Hana Tláskalová, paní Alžběta
Janatová, paní Helena Svobodová, paní Miluše Vlčková, paní
Miluška Šádková, pan Jindřich Kalmus a pan Václav Pivoňka.
Všem přejeme pevné zdraví a vše dobré.

LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ | PŘED 25 LETY | SRPEN-ZÁŘÍ 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.
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Informace z radnice

V úctě k Vám Pavel Janata | starosta

„To je naše obec“ - citace knihy
„TO JE NAŠE OBEC“ ROK VYDÁNÍ 1968, AUTOR PAN LADISLAV LUKÁŠ
MASOPUST
Jako všude, slavíval se i v
Libštátě
masopust
rozpustile
.Masopustní úterek býval svátečním
dnem. Byl to také den maškar, ale u
nás nebývaly četné.Maškary se
proháněly po obci a prováděly někdy
podařené taškařice. Zpravidla v nich
nescházíval žid a rancem na
zádech. který prohlížel a "vyčistil"
pečící troubu a kominík se žebříkem
a koštětem, jenž měl na starosti i
kurníky a komíny, ty hlavně tam, kde
před tím zabíjeli prase. A to tehdy
nebýva l" zvyk " příliš rozšířený.
Pokud vůbec tehdy rolníci pěstovali
prasata, hleděli je především prodat.
V pozdějších dobách bývaly
oblíbené "cikánské průvody", při
nichž v žebřiňáku vozívali medvěda
s obráceným kožichem, jimž
strašívali děti. Po průvodu se oddala
celá ves veselé zábavě v obecním
hostinci. Odpoledne bylo vyhrazeno
školní mládeži. Ze školy se šlo přímo
"na sál " Od roku 1851 přispívala
obec na tuto taneční zábavu dětí 2
zl.víd.čísla, později 80 kr.na pivo pro
hudebníky. Tyto zábavy trvaly až do
roku 1879, kdy bylo hostinským
nařízeno, že nesmí trpět školní
děti při tanečních zábavách. Malé
tanečnice, které jistě tance ovládaly,

odměňovaly své tanečníky, kteří byli
nemotornější a styděli se, buchtami,
hrozinkami a cukrovím, podle toho,
kolik jim maminka na útratu
dala.Večer byl vyhrazen chase a
dospělým. V oblacích kouře při
zvucích venkovské muziky při veselé
náladě vířily páry dlouho do noci.
Staré babky se dívaly na ten ruch a
šum u dveří a vzpomínaly na svá
mladá léta, kdy se jako veselé
mladice také proháněly v kole. Ale
tomu je již dávno...........
TANEC
Tancovávalo se dost, především
doma. Děvčata sama nebo s chlapci
se sešli ve světnici u některé z nich
a tancovali bez hudby. jen
doprovodu písní. V hospodě bylo
pořádáno ročně 6 tanečních zábav.
V masopustě byly dvě, jedna z nich
o masopustním úterku. V létě
pořádaly tancechtivé dívky svůj
věneček. Zvaly k němu mládence
takto:
Zveme vás, mládenci milí,
abyste tak laskaví byli
a náš věneček navštívili.
Není pochyby, že mládenců
přišlo dost a děvčata jistě
všechna.Pak se tancovalo o pouti,
ale hlavně o posvícení, kdy se
tancovalo tři dny. V listopadu

pořádali
hudebníci
Cecilskou
zábavu. Při ní dostávali hudebníci od
faráře a varhaníka večeři A co se
tancovalo? Žádný twist a nebo
samba, ba ani polku před r. 1830 u
nás neznali, i když tanec polka
existoval dříve než byl tak nazván. K
nejznámějším tancům patřil "kaplan".
Při němž se zpívalo:
Pojď, má milá, se mnou
a já půjdu s tebou
půjdeme si spolu na špacír
/poklona/.
Já s tebou nepůjdu,
máš cikánskou náturu,
já s tebou nepůjdu, jseš cikán
/honění po sále/
Tento tanec trval asi hodinu. Jiné
tance byly "honěná" při písni "Utíkej
káčo, utíkej, honí tě kocour diivokej,
"šotys" /jednou dvakrát nakročím,
/"válená" /sekyra, motyka, deska,
válek,/"strašák"/Šla Nanynka do zelí/
a "šoupaná". K té se zpívala tato
písnička:
Copak je, Honzíčku, po malé ženě,
ona má sukýnky u samé země,
a když je rosa, ona jde bosa,
ona si sukýnky celé urousí.
Tancovalo se obyčejně až do
rozednění. Vstupné se neplatívalo u
vchodu do sálu, nýbrž do talíře nebo
čepice, se kterým některý muzikant
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„To je naše obec“ - citace knihy
několikrát za noc procházel mezi
tančícími. Za povolení k taneční
zábavě vybírala obec poplatek
l.zl.,trvala-li zábava do půlnoci a l.20
zl., když byla delší.
ČARODĚJNICE
Dvakrát do roka, a to v noci
filipojakubské / před l.květnem / a
před Janem Křtitelem / 23.června /
vzplanuly na výšinách ohně. Mládež
při nich radostně jásala a
přeskakovala plameny. V leckteré
domácnosti byla druhý den mrzutost,
protože chybělo koště. Všeobecně
rozšířený zvyk z minulých dob
vlivem stále obnovovaných zákazů
upadal a dnes již zanikl téměř úplně
RŮZNÉ ZVYKY ZEMĚDĚLSKÉ
Když po zimě poprve vyjížděl
kočí na pole nebo pasák vyháněl
dobytek, bývali politi vodou, aby při

svém zaměstnání neusnuli. Hnůj
býval vyvážen na pole na trakařích.
Za tím účelem najímal hospodář 2030 tzv. trakařníků, kteří tuto práci
obstarávali. Na žně si sedláci
zjednávali pomocníky Ke stolu
přicházely i jejich děti, kterým se
říkalo fundátoři. Fundátoři si často
nosili v kapse lžíci z domova,
protože jich hospodyně neměla
vždycky dostatek. O dožínkách
častovala hospodyně své pracovníky
buchtami a hospodáři pivem. Po
žních dostal každý pomocník od
hospodáře tolik liber chleba, kolik dní
mu pomáhal. Tehdy se mlátilo
cepy.Při posledním výmlatu se těšili
mlatci na tzv. zabíjení čuby. Kdo
udeřil cepem naposled, zabil čubu a
měl za to dát kořalku.Po delším
potahování a šprýmování smiloval

Historie a současnost
DŮM ČP. 31

23. 10. 1788 koupil Antonín Štěpánek od Josefa znovu
vystavený dům. Dříve zde stávala obecní šatlava. Užívání
přístavby bylo povoleno 5.10.1896. V 1897 František Dejmek
přikoupil pozemek od obce za 1000 zl.a postavil na něm
jednoposchoďový hostinec se sálem v nynější podobě, stavitel
byl Petr Kramář ze Semil. Při sčítání roku 1910 je zde zapsáno
8 osob – 2 rodiny. Při sčítání roku 1921 je zde zapsána 1
rodina – 4 osoby. Roku 1930 byla přistavěna prádelna a 1
pokoj nad ní. V tomto průjezdu kolem roku 1937 pražil kávu pan
Zelinka (a Paikr) z čp. 114. Od 13. 9.1945 za průjezdem byla
mlékárna až do roku 1960. 1.1.1946 převzal hostinec i obchod
František Janata z čp. 150, který se vrátil z pohraničí. Hostinec
byl v provozu do roku 1955, pak se šenkovalo jen, když byla
v poschodí v sále zábava. 1.12.1949 si zde otevírá prodejnu
Pohorské konsumní družstvo (PKD), vedoucí Jan Bednář.
Okolo roku 1960 byl dům připojen ke KD. Okolo roku 1992 bylo
čp 31 vráceno Živnůstkovým, kteří nedovolili používat sociální
zařízení k sálu. KD tak byl
dočasně mimo provoz, dokud se
nedostavělo vlastní sociální
zařízení a hostinec. Pavel
Živnůstek zde měl sám hostinec
„Česká koruna“, ale jen do roku
cca 1995. Od té doby se zde
chvíli pekly suchary a jinak je
objekt nevyužitý. Okolo roku
2000 dům koupil Bohuslav
Dejmek z Jičína. V říjnu 2017
budovu koupil Městys Libštát.

se nad ním hospodář, pohostil
všechny mlatce a dal navch i tu
kořalku.
PŘÁSTKY
Len se u nás pěstoval mnohem
hojněji než dnes. Proto bývaly i u
nás přástky. Začínaly po Martinu a
končily v masopustě. Děvčata
přicházívala
každý
večer
s
kolovratem a košíčkem lnu do
některého stavení - bylo jedno nebo
dvě místa - usadila se kolem světla a
předla len. A aby nezahálel ani
jazyk, zpívala, škádlila se a
vypravovala z nedostatku jiných
novin různé pohádky, pověsti hlavně
o strašidlech.
Laciné výrobky bavlněné zatlačily
v 80. letech výrobky lněné, len se
přestával pěstovat a přástky zanikly.
Ladislav Lukáš
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Škola a školka v Libštátě
Celý školní rok 2020/21 se nesl
ve znamení Covidu a s tím
spojených hygienických opatřeních,
které si ne vždy rozuměly se zákony
školskými. I přes tyto, občas rozporuplné doporučení a nařízení, jsme
se snažily o chod školky bez karantén, nakažení apod. (některé školky
byly zavřené i 3x), a to se nám i přes
nevoli některých podařilo ☺
Jak všichni víte, situace se
horšila a nakonec došlo i na
centrální uzavření školek. Ani
v tomto období jsme nezaháleli a
připravovali se na další úpravy a
rekonstrukce/plánování,
nabídky,
výběry...
a 12. dubna, když se děti vrátily
zpět do školek, pustili jsme se do
přípravy zahrádky, nejprve záhonků
a jak počasí dovolilo, zaseli jsme
semínka – mrkve, hrášku, ředkviček,

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY

zasázeli jsme také brambory a
později
pokračovali
výsadbou
předpěstovaných sazenic dýní,
melounů, rajčat, pórku a ještě okurek
od dlouholetého zásobovatele p. P.
Janaty.
Díky situaci jsme s dětmi co
nejvíce pobývali venku – chodili na
procházky po okolí, soutěžily na
hřištích, a p. učitelky se intenzivně
snažily, připravit předškoláky na
úspěšný vstup do základní školy.
Hned jak to situace umožnila,
mohly se děti na památku vyfotit
s třídou nebo kamarádem.
Pod školkou shlédly divadelní
představení o rytířích a hudební
pořad „ Ptačí sněm“. Vlastním
autobusem jsme vyjeli na výlet do
Mladých buků do zábavního parku
„Baldův svět“, počasí nám přálo, a
tak se děti mohly vyřádit ve vodním

světě, projít 3D bludiště, sjet
tobogánem,
poskákat
na
trampolínách….
Čas rychle utekl a už tu byl
červen, na jehož konci, jsme se za
přítomnosti p. starosty, slavnostně
rozloučili se 17 ti předškoláky. Děti
předvedly krátké pásmo písniček a
básniček, zatančili si a pochutnali na
dobrotách, připravených kolektivem
zaměstnanců a maminkou jednoho
z předškoláků,
A na památku si odnesly knížku
s věnováním a další drobné dárky☺
Zatím co si dětí užívají volný čas
s rodinou ve školce se pracuje….,
jak se vše povedlo, a jak
začneme nový školní rok, to se
dozvíte příště☺
S přáním pohody klidu a zdraví
učitelky mateřské školy Libštát☺

CHVÁLA ČEŠTINY (Z MZŠ)
Ve škole jsme si trochu hráli. Inspiroval nás příběh z jednoslabičných slov Chlap, děd, vnuk, pes a hrob Jana
Wericha z knížky Fimfárum. Takhle hezky se děti snažily:
Jaroslav Vávra
Zlý král
Kdes žil muž a byl to král. Zlý král. Lid ho měl rád jen do dob, než si sed na trůn, pak chtěl jen boj a smrt. Chlap, co
žil, kde je les, se vzmoh a šel tam, kde byl král. Hleď, tu most, však dál je stráž a muž je bled, má strach. ,,Jdu dál, můj
cíl je král," řek si chlap. Než ale šel dál, kouk se vzad a tu hoch, spíš dítě než muž, že jde též tam. Chlap je rád, už jsou
dva. „Stát!“ křik muž, co byl stráž a vzal do ruk meč. Kluk měl strach, ale muž řek: „Pusť nás dál, my chcem na hrad.“
Stráž však nic. Chlap měl dost sil, a tak se pral. Bum a bác, stráž je pryč. Šli dál a tu král. Mrk na ně, až se kluk lek zlých
ok. Co teď? Král houk na dav, že chce pít. A tu hoch frnk tam, kam šlo pár dam. Vzal sklo a lil jed a rum na dno. Pak to
vzal a dal na stůl, kde král jed. Zlý král pil a pil. Hned teď zbled a vzdech. Lid byl rád, je tu mír a zlo je pryč. A náš kluk
už je chlap.
Iva Sochorová, 8. roč.
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Škola a školka v Libštátě
Kos a plot
Byl kos. Tak sám tam stál. Zob co moh a kde moh. Zvlášť když měl hlad. Má strach být sám. Zřel plot. Tu je mír a
klid. Tak skok na plot. Kos je tam. Skok, skok... A bum, plot spad. Kos frr tam, co stál mrak, brach. Blesk prásk a mrak je
sám. Kos pad.
Hedvika Křížová, 8. roč.
Červen byl již druhým měsícem
roku, kdy se děti mohly ve škole
vzdělávat tradičním způsobem.
Myslím, že bychom mezi nimi našli
jen málo jedinců, kteří se po tak
dlouhé izolaci netěšili ze společnosti
ostatních a z možnosti učit se
s vrstevníky.
Konec školního roku tradičně
ovládly školní výlety.
Žáci první a druhé třídy vyrazili
na putování Libštátem, které
zakončili večerním přespáním ve
škole.
Třetí třída navštívila Zoo Liberec,
čtvrtá obdivovala exotické rostliny
v tamní Botanické zahradě.
Pátý ročník zavítal v horkém
červnovém dni do Prahy, kde si děti

Inzerce

ČERVNOVÉ DNY V MZŠ LIBŠTÁT

prohlédly Petřínskou rozhlednu,
Karlův most či Pražský hrad.
Šesťáci a sedmáci se odhodlali
k výstupu na Sněžku a nachodili
úctyhodných 15 kilometrů náročným
terénem.

Zatímco 8.B nasměrovala svůj
výletní den na Ještěd a do Liberce,
8.A vyjela opačným směrem

prohlédnout si hospital Kuks
v Královéhradeckém kraji.
9. třída a 8. A navštívily v Muzeu
a Pojizerské galerii Se-mily výstavu
Bílá místa konce války, která
pojednává o válečné výrobě a
nuceném nasazení v areálu továrny
v Řekách (Zittwerke).
Po
činorodém
zakončení
školního roku věříme, že ten nový
nebude narušen novou vlnou
pandemie a všichni se budeme moci
věnovat tradičnímu způsobu výuky.
Přejeme žákům i jejich rodičům a
prarodičům krásné prázdniny.
Mgr. Jana Vodvárková
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Akce v Libštátě
To je otázka... týká se koncertu
na Ranči U Jezevčíka.
Loni jsme to bohudík „stihli“.Na
Žalmana a spol.dorazilo rekordních
382 návštěvníků:
Libštát 77 / z toho 16 dětí/
Lomnice n.P. 28
Semily 22
Kolín 19 / 16 pomocníků, z toho 7
dětí/
Bělá 17
Jilemnice 16
Nová Paka 13
Stará Paka 12
Jičín 10
„Máme rádi Česko“ !
Arnoštov Benešov u Semil Bělá
Byšice Česká Lípa Dobruška Dře
věnice Horka u Staré Paky Horní
Branná Hradec Králové Chomutov
Chuchelna Chvaletice Jablonec nad
Nisou Jahodnice Jičín

HOP NEBO TROP?

Jilemnice Kamenice u Dobrého
Kladno Kolín Košťálov Kundratice
Lázně Bělohrad Lázně Lipová
Libčice nad Vltavou Liberec Libštát
Lomnice nad Popelkou Martinice
Mnichovo Hradiště Mostek
Nová Paka Nová Ves Nové
Město nad Metují Opočno Osenice
Pohoří u Dobrušky Potštejn Praha
Příkrý Pupíkov Rokytnice nad Jiz.
Roztoky u Jilemnice Semily
Silkeborg v Dánsku Slemeno
Smidary Stará Paka Studenec
Svojek Turnov Uhlířské Janovice
Valdice Valteřice Verdek u Dvora
Králové Víchová Vrchlabí Vrchovina
Záhornice Žďár nad Sázavou
Železný Brod
Nádherná muzika, Dušanovy
bramboráky, buchty od Alenky,
Blanky, Bohunky, Ilonky, Ivy, Ivany,
Jitky, Marušky, Míši, Káti, Vlaďky a

další dobroty a pití „u stánků na
levnou krásu“ Bodnárů, Melicharů,
Mikulů,
Novotných a dvou nejkrásnějších
servírek Semilska.
Věřme, že se dočkáme i letos
tradičního Country večera a dlouhé
noci v poslední srpnovou sobotu28.8. od 16 hodin.
Hop nebo trop?
Hop trop! Amazonka, Tři kříže,
Vodácká holka a další trampské, folkové a country písně Jaroslava
Samsona Lenka, Ladislava Huberťáka Kučery a Jaromíra Šrouba
Vondry. No a za druhé – potřetí
Medúzy s kamarádkou Líbou Bíbou
Jelínkovou - mají rády Libštát!
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LIBŠTÁTSKÉ POZDNÍ LÉTO 2021 (A TAKÉ PODZIM)
19. ROČNÍK FESTIVALU

Vážení přátelé,
koncerty a divadelní představení budou letos
uváděny postupně, neboť "rozjezd" spolků po dlouhé
přestávce není jednoduchý. Věříme však, že ho
zveřejníme v dalším Libštátském zpravodaji, možná i
dříve. Několik pořadů je nadějně rozjednaných.
Děkujeme za pochopení. J. Vávra

JUNÁK – SKAUTI A SKAUTKY V LIBŠTÁTĚ

21.8.2021 – informace na plakátku v tomto zpravodaji

COUNTRY VEČER A DLOUHÁ NOC

28.8.2021 – informace na plakátku v tomto zpravodaji

SPÁLOVSKÉ BABÍ LÉTO

4. září (so) od 14 hodin, evangelická kaple na
Spálově. Jednodenní výstava profesionálních výtvarníků, kteří jsou dlouhou dobu věrni „Spálovskému
babímu létu“. V kulturním programu vystoupí Pěvecký
spolek Jizeran Semily, který letos s ročním zpožděním
oslaví 160. výročí svého trvání (sbormistr Jiří Kurfiřt).
Vstupné dobrovolné.

19. OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB V KOŠŤÁLOVĚ

4. září (so) od 13 hodin, areál Pod Kozlovem
v Košťálově. Mažoretky SVČ Lomnice n. P., Orientální tanečnice
Košťálov, DH Broďank VRF Ba Železný Brod, DH Javorka Lázně
Bělohrad, DH Táboranka Košťálov a Jiří Škvára. Na závěr
Monsterkoncert a posezení s harmonikářem Mgr. Petrem Ochmanem.
Vstupné v předprodeji 120 Kč (tel. 604325822), na místě 150 Kč

JANA STEHR (SOPRÁN) A SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR BOŘIVOJ
LOMNICE N. POP.

5. září (ne) od 16 hod., luterský koncert na Hořením Konci v
Libštátě (300 m za železničním přejezdem na Bělou odbočit doprava,
přejet mostek se žlutým zábradlím, odbočit doleva, kostel je na kopci
pod lesíkem). Za nepříznivého počasí v libštátském "dolením"
evangelickém
kostele. Výborní
hosté
s
profesionální
sólistkou přednesou spirituály, které budou další týden nahrávat s
Jaroslavem Krčkem. Sbormistryně: Petra Lukavcová. Vstupné 90 Kč

SVĚCENÍ KAPLIČKY SV. HUBERTA

V sobotu 28.8.2021 od 10.00 proběhne za Svojeckým lesem svěcení
kapličky sv. Huberta, patrona myslivců. Kapličku vybudovali myslivci,
kteří minulý rok oslavili 80. let od založení.
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