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V Libštátě to žije 
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V Libštátě to žije  

 5.  6. 

 7.  8. 

 9. 

1.-3./ Žehnání a rozsvěcení vánočního stromu na náměstí | 28/11 | foto paní Jana Janatová  
Celý videozáznam od pana L. Fejfara je k vidění na libštátském Facebooku, a odkaz k náhledu na YouTube je na 
našich webových stránkách. 

4.-6./ Mikuláš s andělem a čerty | 5/12 | foto p. L. Fejfar 
Tak i letos k nám do Libštátu v této těžké a nelehké covidové době zavítal Mikuláš s andělem a čerty, za což jim velmi 
pěkně děkujeme. 

7.-9./ Divadelní spolek J. K. Tyl z Lomnice nad Popelkou | 14/11 | foto starosta a fcb 
Dne 14. 11. se konalo na sále KD v Libštátě divadelní představení Mandarinkový pokoj v podání divadelního spolku J. 
K. Tyl z Lomnice nad Popelkou. 
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BUĎTE ZDRÁVI VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ SOUSEDÉ, ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE, 

Tak to nejhorší stavební peklo se nám v Libštátě podařilo s ohledem na 
počasí za minutu dvanáct zdárně zvládnout, na jaře už to bude díky různým 
dodělávkám (zaasfaltování různých překopů a nájezdů, dodělání krajnic, 
zvedání kanalizačních poklopů, úprava chodníku u hlavní silnice a dokončení 
komunikace k Janatově komoře) hotová procházka růžovým sadem.  

Máme nové a krásné místní komunikace po stavbě kanalizace  
1/ Vyšehrad 
2/ z náměstí k rd čp 292 (paní Holcová) včetně odbočky k DPS  
3/ od mostu u Ničů kolem kina k tenisovému kurtu 
4/ za mostem u Ničů k čp 33 (p. Uzel) a k lávce k fotbalovému hřišti  
5/ od kina k radnici (Beraňák) 
6/ komunikaci na Račanech 
7/ k bytovkám pod vlakovou zastávkou a k vlakové zastávce 
8/ komunikaci na Malé Straně 
9/ od radnice směr Ptačák, včetně dlouhé roky zúžené části nad Kotlem a 
odbočky ke školce 
10/ komunikaci na Karlově včetně napojení na krajskou silnici u rd čp 56 
(statek)  

 
  

 1.   2.   3. 
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   strana č. 5 

Informace z radnice 

 
Myslím si, že to za to peklo stálo 

a já Vám všem velmi pěkně děkuji 
za pochopení, vstřícnost a porozu-
mění, při všech možných uzavírkách 
a omezeních, které nám všem 
komplikovali každodenní život. 
Myslím si, že jsme hodně velkou 
výjimkou, kdy se po stavbě 
kanalizace podaří i opravit v takové 
míře všechny komunikace v celé šíři, 
včetně správného podkladu a 
smyslu naklopení a odvodnění silnic 
tak, aby vše dávalo smysl a hlavně, 
aby nám ty silnice, pokud možno 
vydržely věky a věky. Ještě jednou 
Vám všem velmi pěkně děkuji. 

Teď ještě zvládnout to šílené 
covidové peklo, co nás neustále 
trápí a omezuje, a věřím, že už nám 
bude konečně líp a líp. 

Milí Libštáťáci, přiblížila se nám 
opět doba Vánočních svátků, které 
jsou nejkrásnějším obdobím v roce. 
Tímto bych Vám všem z celého 
srdce popřál, a to jménem svým, 

zastupitelů a kolektivu našeho úřadu 
městyse Libštát, pěkný adventní čas, 
klidné Vánoční svátky, mnoho štěstí, 
zdraví a úspěchů do nového roku 
2022. Rok 2022 bude pro náš 
městys slavnostní, neboť si 
připomeneme 700 let od historicky 
první zmínky o našem krásném 
Libštátu. 

K blížícím se Vánočním svátkům 
nedomyslitelně patří stromeček. Ten 
letošní nádherný stromeček na 
libštátském náměstí nám opět 
daroval pan Petr Chuchlík, kterému 
tímto velmi pěkně děkuji. V letošním 
roce jsme stromeček nově přizdobili i 
krásnými velkými červenými 
vánočními koulemi. Velký dík patří 
naší technické skupině za výzdobu. 

Při letošním žehnání a 
rozsvěcení vánočního stromu na 
náměstí, které se konalo, tak jak 
bych si do budoucna vždy 
představoval, na první adventní 
neděli 28. listopadu (celý záznam je 
k vidění na libštátském facebooku a 

odkaz k náhledu na YouTube je i na 
našich webových stránkách), jsem 
požádal našeho Pavla Šimůnka, 
který byl 16. listopadu 2021 
v hradecké katedrále Svatého 
Ducha, vysvěcen na trvalého jáhna, 
o pár hezkých slov a o požehnání 
našemu vánočnímu stromu. 

O jeho krásnou myšlenku bych 
se s Vámi rád podělil:  

Hlavními symboly proslovu byly 
stále zelený strom a slunce. Velmi 
stručně řečeno sehrály oba symboly 
v období archaické společnosti 
významnou roli, kdy strom byl 
obrazem trvání života a obrat 
pohybu slunce při slunovratu vzejití 
rostlin a dostatku obživy. Následné 
kulty a kultury přijímaly oba symboly 
za své a tak přečkaly až do dnešních 
dnů. Vánoční strom a světla na něm 
svítící jsou mimo jiné nadějí na nikdy 
nekončící radost v hojnosti při 
setkání se svými blízkými. Pokud 
zapomeneme na symboly, které nás 
provázejí ztratíme i kus sebe. 

PRODEJ SMRKOVÉHO PALIVOVÉHO ŠTÍPANÉHO DŘEVA V ROCE 2022 

Objednávky na příští rok přijímá vedoucí technické skupiny pan Jaroslav Fejfar (tel.: 608 534 123), při objednávce 
prosím uveďte požadovanou délku polen a množství prms (prostorový metr sypaný). Cena za 1 prms je u délky polen 
30-50 cm 700,- Kč a u délky polen 20-30 cm 750 Kč. Je potřeba si uvědomit, že neprodáváme suché dřevo !!!, to by 
bylo za jinou cenu. Naše dřevo je přirozeně mokré z lesa, je potřeba ho vhodně složit a přikrýt, tak aby vyschlo tak jak 
má. Teprve potom to bude při pálení sálat to správné teploučko.  

 6.  7.  8. 

 9.  10. 
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PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI MMR NA OPRAVU MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

Z VYŠEHRADU NA SVOJEK 
FOTOGRAFIE NA TITULNÍ 

STRANĚ
Na základě výzvy k podání 

žádosti o poskytnutí dotace v roce 
2022 z Ministerstva pro místní 
rozvoj, zastupitelé městyse Libštát, 
opět po roce, schválili podání dotace 
z dotačního titulu Podpora obnovy a 
rozvoje venkova, podprogramu 
podpora obnovy místních 
komunikací, na obnovu místní 
komunikace 20c v Libštátě, na 
pozemku pč 2 190/2, v délce 875 m. 

Rozpočet na obnovu této 
komunikace v délce 875 m, je 3 837

 546,- Kč (v roce 2021, kdy nám 
nebylo s dotací vyhověno, byla cena 
3 568 136,- Kč). Jedná se o úsek od 
křižovatky na Vyšehradě na Račana 
(k rd. Sirotkovým) až cca ke 
svojeckému háji na pravé straně. 
Dotace je poskytována až do výše 
80 % skutečně vynaložených 
uznatelných nákladů akce. Dolní 
limit dotace na jednu akci činí 500 
tis. Kč. Horní limit dotace na jednu 
akci činí 10 mil. Kč. 

Fotografii na titulní stranu 
z žehnání a rozsvěcení  vánočního 
stromu vyfotografoval starosta Pavel 
Janata. 

PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ 2022 | 

AUTOBUSOVÉ A VLAKOVÉ SPOJE 

PRO ROK 2022 

Součástí tohoto prosincového 
čísla je přílohou plánovací kalendář 
na vývoz papíru, plastu a komunálu 
na rok 2022 a autobusové a vlakové 
spoje pro rok 2022. 

INFORMACE Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LIBŠTÁT ZE DNE 24. LISTOPADU 2021 

V pořadí páté jednání zastupitelstva městyse Libštát v roce 2021 se konalo 24. listopadu v zasedací místnosti 
radnice městyse Libštát.  

Zastupitelé na jednání mimo jiné schválili smlouvu o dlouhodobé finanční výpomoci mezi obcí Košťálov a Libštát 
na celkovou a komplexní obnovu podkladních vrstev a povrchů místních komunikací po stavbě kanalizace, a to v 

celé šíři vozovky, schválili podání dotace na rekonstrukci komunikace z Vyšehradu na Svojek, zamítli žádost o 
odkoupení objektu čp. 105 (stará hasičárna) a pozemku pč 2 156 na Račanech. Dále zastupitelé schválili prodej 
pozemku pč 303/1 v lokalitě na Karlově, schválili nový ceník sběru a svozu směsného komunálního a tříděného odpadu 
od 1. ledna 2022 a také schválili všemi hlasy novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství, o které se zmiňujeme v samostatném příspěvku. 

Kompletní zápis z tohoto jednání, ze kterého se dozvíte detailnější informace, je jako vždy k náhledu na webových 
stránkách městyse Libštát. 

KOMISE SPRÁVY OBECNÍCH LESŮ 2021 

Od 1. 1. 2021 je předsedou komise správy obecní lesů 
radní pan Miroslav Hloušek. Z jeho přístupu ke správě 
našich obecních lesů jsem nadšen a mám velkou radost, 
je to muž na svém místě a já jsem za to velmi, velmi rád. 
Na konci roku se nám z krajského úřadu Libereckého 
kraje podařil získat na dotacích: 

1/ finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové 
kalamity v nestátních lesích za rok 2020, ve výši 
224 177,- Kč 

2/ finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu 
lesních porostů do 40 let věku (zajištění lesních porostů 
v zákonné lhůtě, výchova lesních porostů do 40 let věku), 
ve výši 60 200,- Kč 

3/ finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu 
lesních porostů do 40 let věku (přirozená obnova a umělá 
obnova síjí, umělá obnova sadbou první, umělá obnova 
sadbou opakovaná a zřizování nových oplocenek), ve 
výši 209 560,- Kč. 

  
  POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ 

V sobotu 20. listopadu 2021 zemřel nečekaně po 
krátké nemoci ve věku 65 let pan Josef Diviš..  

Pepovo poslední zaměstnání bylo u našeho úřadu 
městyse Libštát, v technické skupině, kde pracoval 9 
let. Miloval svůj traktor, pečoval o něj, hýčkal ho a skoro 
nikoho do něj nepustil. Traktorista to byl výborný. 

Zimní pluhování sněhu, to je noční můra každého 
starosty. Když jezdil Pepa, bylo vše v pořádku. Ten to 
chtěl vyhrnout na tuhle stranu a ten zase na druhou. 
Pepa to za ty roky již věděl, byl na něj prostě spoleh. 
Naše společné vánoční večírky byly velmi, velmi 
náročné a nikdy nezapomenutelné. 

Ve svých třiašedesáti letech Pepa odešel do 
důchodu. Bohužel si ho užil pouhé dva roky.  

Josefe, Josko, Pepo, Pepčo, Pepíčku, 
odešel jsi z tohoto světa velmi, velmi brzo, bez 

rozloučení, byl jsi skvělý chlap, máme Tě moc rádi a 
nikdy na Tebe nezapomeneme.  
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VÁNOČNÍ STROMEČKY 

Letošní vánoční strom na náměstí nám opět daroval 
pan Petr Chuchlik a do restaurace v KD pan Pavel Janata 
zámostní, velmi pěkně děkujeme. 

LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ | PŘED 25 LETY | 

LISTOPAD-PROSINEC 1996 

Zajímavé články z dvojčísla listopad-prosinec 1996 
byly zveřejněny v listopadovém čísle lz. 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O MÍSTNÍM POPLATKU ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.
Vážení spoluobčané,  
v tomto článku si Vás dovolujeme 

podrobně informovat o nakládání 
s odpady v naší obci.  

Při běžné činnosti si ani 
neuvědomujeme, že jsme vlastně 
denně v kontaktu s odpady. 
Vytváříme/produkujeme odpady do-
ma, v práci, ve škole i na veřejnosti a 
je to neoddělitelná součást našeho 
života. Je ale potřeba se zamyslet 
nad tím, zda je nutné produkovat 
takové množství, zda není prostor, a 
hlavně vůle tuto produkci omezit. A 
když už odpady jsou, tak je nezbytné 
je řádně rozdělit tak, aby pokud 
možno velká část byla dále k užitku 
a pouze ta malá část skončila 
v našem případě na skládce 
Košťálov. Ideální pak je rozdělit tyto 
odpady tam kde vznikají, takže u nás 
doma.  

V tomto směru jsme již jako 
občané Městyse Libštát udělali velký 
krok tím, že třídíme plast a papír u 
našich obydlí. Za to a za výsledky 
v třídění odpadů za posledních 5 let 

je na místě se společně pochválit. 
Výsledky jsou opravdu velmi dobré a 
naše obec se řadí na přední příčky 
v třídění.  

Není to ale pouze o tom mít 
dobrý pocit a přesvědčení, že 
děláme společně dobrou věc pro 
naše životní prostředí. Je to i o tom, 
že nastavený trend udrží rozumnou 
výši nákladů na odpadové hospo-
dářství s nastaveným systémem a 
velmi komfortním podmínkami pro 
občana. Jenom si vzpomeňte na 
doby, kdy jsme jezdili po obci a 
hledali volné místo v kontejneru na 
papír nebo plast. Jak jsme všichni 
nadávali na nepořádek u veřejných 
stání . Tento stav se zavedením 
malých nádob na plast a papír u 
jednotlivých rodinných domů výrazně 
zlepšil a zvolený systém opravdu 
funguje velmi dobře.  

Jistě si řada z vás vzpomene, jak 
a kdy se začínalo. Ano, bylo to 
v lednu 2017 a Městys Libštát byl 
v rámci Libereckého kraje opravdu 
průkopníkem. Ani v rámci ČR v té 

době to nebyl obvyklý trend. 
V současné době, takřka po 5 letech 
přibývá měst a obcí, které zavádějí 
tento způsob třídění. Jedná se však 
dále o výrazně menší podíl samo-
správ, proti ostatním, které mají 
pouze veřejná stanoviště na tříděné 
odpady, a od domů se odváží pouze 
komunální odpad. V rámci Liberec-
kého kraje je pouze několik 
samospráv, kde se třídí plast a papír 
od domů. Jde např. o města 
Smržovka a Hodkovice nad Moh. 
Nově pak od příštího roku Turnov, 
Chuchelna, Jablonec nad Nisou. 
Proto je opět na místě pochvala pro 
občany Libštátu.  

Produkce odpadů z nádobového sběru Městys Libštát před změnou a nyní:  
 

odpad: 
počet 

obyvatel 

odpady v 
roce 2016 před 

změnou 

2021 předpoklad 
(výpočet z období 1-

10/2021) 

tuna občan 
rok 2016 před 

změnou 

tuna občan rok 2021 
předpoklad (výpočet 
z období 1-10/2021) 

SKO 936 173,17 153,6 0,185 0,164 

papír 936 8,35 28,08 0,009 0,030 

plast 936 4,23 22,08 0,005 0,024 

sklo 936 11,3 16,8 0,012 0,018 

 

Co se týče ekonomiky, tak 
obecně nakládání s odpady je 
finančně rok od roku náročnější. 
V současné době není až tak velký 
finanční rozdíl, zda obec více třídí 
nebo ne. Buď více zaplatí za 
komunální odpady v případě, že se 
třídí málo. V opačném případě 
zaplatí více za tříděné odpady a 
méně za komunální. To ale 

s výhledem několika málo let 
KONČÍ!! Nový zákon o opadech 
platný od 1.1.2021 jasně a nevratně 
v dalších letech zdražuje netříděný 
komunální odpad na koncových 
zařízeních. Což jsou jak skládky, tak 
případně spalovny (spalovny 
nepokryjí potřebu naší malé 
země). Počínaje rokem 2021 je 
sazba poplatku za ukládání odpadu 

na skládku u vybraných druhů 

odpadu pravidelně navyšována, a to 
až do roku 2030. Roční zvyšování 
sazby: do konce roku 2020 byl 
zpoplatněn částkou 500 Kč/t, v roce 
2021 bude zpoplatněn částkou 
800 Kč/t, v roce 2022 částkou 900 
Kč/t a v roce 2029 částkou 1.850 
Kč/t takového odpadu uloženého na 
skládku. 
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Obec ale může uplatnit (již uplatňuje prostřednictvím svozové společnosti) u skládek slevu u vybraných komunálních 
odpadů. Sleva je stanovena jako roční limit na občana. Až do konce roku 2029 (tj. do doby, než začne platit zákaz 
skládkování využitelného odpadu) tak mohou obce ukládat využitelný komunální odpad na skládku za sníženou sazbu. 
Zákon stanoví maximální množství takového odpadu (kg/občan/rok), který lze za sníženou sazbu uložit na skládku: 

 
 
 
 
 

I přes výše uvedené dočasné 
limitované (roční limit kg/občan/rok) 
skládkové slevy je to jasný signál, 
jakou cestou obce mají kráčet. 
Zvyšovat podíl vytříděných odpadů, 
snižovat náklady na komunální 
odpad a současně získávat vyšší 
odměny od obalové společnosti EKO 
KOM a.s.. EKO KOM je státem 
založená obalová společnost, která 
zastupuje obalové společnosti/výrob-
ce obalů a zajišťuje finanční odměny 
pro obce podle množství vytříděných 
složek dané obci.  

A závěrem zpátky k naší obci. 
Zastupitelstvo schválilo novou 
vyhlášku o poplatku za nakládání 
s odpady v Libštátu. Byl zachován 
stejný model poplatku, který byl 
v minulých letech. Poplatek za 
systém nakládání s komunálním 
odpadem je založen na principu, že 
každá přihlášená osoba má ze 
systému prospěch zásadně stejnou 
měrou. Výše maximálního poplatku 
může být stanovena současnou 
legislativní normou paušálně na 
1200,- Kč/osoba/rok. Naše obec má 
pro letošní rok a mnoho roků zpět 
výši poplatku 500,- Kč/osoba/rok. 
Tato současná výše nepokrývá ani 
50% reálných nákladů (včetně 
provozu sběrného dvoru) a 
nepokryje už vůbec 50% nákladů 
v roce příštím. Zastupitelstvo jednalo 
o tom, zda a v jaké výši poplatek po 
tolika letech upraví. Nebylo to 
snadné rozhodování. Obec ale 
nemůže dotovat z větší části náklady 
na odpady, které vytváříme a 
produkujeme. Odpad nevzniká 

v kanceláři pana starosty, vzniká u 
nás doma. A když už by se obec 
(zastupitelstvo) rozhodla hradit za 
občany z větší části náklady na 
odpady, tak ale nemůže financovat 
jiné potřeby. A že těch potřeb 
v rámci veřejného prostoru máme!!: 
kanalizace, komunikace, chodníky, 
správa veřejného nemovitého i 
movitého majetek a tak dále. Není to 
jednoduché zvolit priority, když je 
jedna „kasa“ a ta není přeplněná.   

Zastupitelstvo rozhodlo o novém 
poplatku pro rok 2022. Výše 
poplatku je stanovena na 700,-
Kč/osoba/rok. 

Berme toto rozhodnutí jako 
racionální krok k daným možnostem 
městyse. A motivujme se třídit 
odpady hlavně tím, že je to správné 
a nutné pro nás i příští generace. 
Máme k tomu nastaven velmi slušný 
standard: nádoby na plast, papír a 
komunální odpad u domů, dále pak 
k dispozici sběrný dvůr. Je realitou, 
že v převážné většině podobných 
obcí tento servis občan nemá. 

Přejme si hodně zdraví, hodně vůle překonat tyto ne zcela jednoduché časy a pozitivní myšlení ☺  
Za Zastupitelstvo městyse Libštát Zdeněk Faistaver  

 
 
 
 
 
 
 

V úctě k Vám Pavel Janata. starosta 

LIBŠTÁTŠTÍ JUBILANTI  
v měsíci prosinci slaví své životní jubileum 

paní Hana Chuchlíková, paní Helena Medková a pan Miroslav Sýkora. 

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme. 
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Škola v Libštátě 
LISTOPAD – MĚSÍC PLNÝ PŘEKVAPENÍ  

Již během měsíce října začalo na naší škole probíhat celoplošné testování žáků 5., 7. a 9. tříd, ne na covid, ale v 
předmětech matematika, český jazyk a anglický jazyk. Testování probíhalo na noteboocích, jelikož PC učebna je v 
rekonstrukci a cílem bylo odhalit nedostatky vzniklé při distanční výuce.  

V předposledním kalendářním měsíci v roce 2021 naši školu navštívil Ježíšek, který v naší prvostupňové knihovně 
zanechal nadílku již nyní. Díky Výzvě MŠMT Šablony III. jsme rozšířili nabídku pro všechny malé čtenáře a čtenářky o 
více než dvacet nových knížek. 

Zima a vánoční čas se pomalu blíží. A stejně tak, jako krajina venku se zdobí sněhovou pokrývkou, začala se naše 
škola pomalu zdobit zimní výzdobou. Úžasný velký betlém a další rozměrné obrazy vytvořila sedmá a osmá třída. 
Jmenovitě především Štěpán Salzmann, Elena Farská, Eliška Srncová, Natálie Bubeníková, Terka Klikarová, Anna 
Vojtíšková, Elisabeth Rosenbaumová a další. Jak moc se jim to povedlo, se můžete podívat v galerii na webových 
stránkách. Každopádně jim patří velký dík i obdiv za jejich výtvarné umění.  

Deváté třídy se již od září věnovaly výtvarnému projektu Chaloupky. Práce probíhala ve skupinkách, ve kterých si 
žáci sami vybrali své spolupracovníky i materiál, ze kterého budou chaloupky dělat. Na tvoření si přinesli karton, dřevo, 
klacky, kamínky a jiné přírodniny. Po třech měsících práce vznikla krásná vesnička roubených chalup v čele s 
působivým kostelem. 

V listopadu proběhly třídní schůzky, ale kvůli epidemiologické situaci tentokrát pouze online přes Google – Meet. 
Povinné plošné testování žáků na přítomnost viru covid-19 začalo 22. 11. 2021 a je plánováno prozatím na každé 

pondělí až do konce února 2022. Ze všech sil se snažíme dodržovat hygienická doporučení a systémová opatření, aby 
se nám onemocnění ve škole nešířilo a abychom mohli učit „normálně“ – prezenčním způsobem. Naše úsilí však 
opakovaně maří někteří rodiče, kteří do školy posílají nemocné děti. Proto znovu žádáme o zodpovědné chování z Vaší 
strany! Jen společně se nám to může podařit! 

David Hruška  

Historie a současnost 
DŮM ČP. 36 

Původní čp. 36 stálo pod náměstím pod domem čp. 37. Roku 
1604 byl majitelem Adam Beran, dále se majitelé střídali až do roku 
1860, kdy František Zajíc prodal dům s pozemkem Janu Brožovi 
z čp. 37, čímž čp. 36 zaniklo. V té době již měl František Zajíc 
postavený statek na parcele č. 222. 

Nové čp. 36 dostalo stavení vystavěné kolem roku 1850 na 
místě zvaném Amerika. Roku 1880 byla povolena stavba chléva a 
stodoly. 1.1.1897 zde hořelo. Později stavení koupil Engelbert Jech, 
který se přistěhoval ze Studence roku 1904. Při sčítání roku 1910 je 
zde zapsána 1 rodina – 8 osob. Při sčítáni v roce 1921 je zde 

zapsána 1 rodina – 9 osob. Kolem roku 1947 
byla postavena nová stodola, kolem roku 1970 
proběhly drobné úpravy na obytném domě. 
V roce 2010 výměnek (dům naproti), který 
neměl čp., se prodává a dostal čp. 334, koupil 
ho synovec Miroslav. Dům čp. 36 nyní vlastní 
Maruška Jechová. 
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Činnost Svazku obcí Košťálov – Libštát  

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM 

Svazek obcí Košťálov – Libštát zásobuje pitnou vodou 2.600 obyvatel z obou obcí. V roce 2021 zajišťoval také 
službu odkanalizování pro cca 1.600 obyvatel Košťálova a Kundratic. V závěru roku se na dokončenou kanalizaci 
Libštát začali postupně napojovat další odběratelé a stav dosáhl 2.000 obyvatel. Vodné dosahuje cca 90.000 m3 ročně. 

Provozování vodovodu 
Svazek obcí provozoval v roce 2021 tato zařízení: 

- Zdroj Valdice štolu o kapacitě 1 – 3 l/s 

- Vrt Košťálov Barevna o kapacitě 5 l/s 

- Vrt U Bubeníků o kapacitě 3 l/s jako rezervu 

- Vrt Libštát Hliňák o kapacitě max. 3 l/s 
 

- Vodojem Košťálov o objemu 300 m3 

- Automatickou tlakovou stanici Valdice 

- Automatickou tlakovou stanici Libštát Vyšehrad 

- 26,02 km vodovodních sítí v profilech 40 – 250 mm

Automatická tlaková stanice 
Libštát – Vyšehrad (fotografie 1. a 2.) 

byla vybudována po roce 2000 v 
souvislosti s pokračování výstavby ve 
výše položené oblasti obce Libštát.  

Objekt je v podzemní jímce, vedle je 
akumulační nádrž. Vidět je pouze 
vlezový poklop a pilíř elektro. Pilíř je 
dnes pohlednější, protože starý na 
fotografii nepřežil couvání náhodného 
řidiče. 

Vrt a čerpací stanice Libštát – 
Hliňák (fotografie 3. a 4.) 

V roce 2021 byl dokončen a 
předložen ke kolaudaci zcela nový 
objekt vodního zdroje Libštát – vrt 
Hliňák. Zdroj má kapacitu 3 l/s, při 
dlouhodobém využíván pak cca 1,2 l/s. 
Na vrtu je vybudovaná čerpací stanice, 
která čerpá vodu přes síť do vodojemu 
Košťálov.  

Provozování kanalizace a čistírny 
odpadních vod 

Svazek provozoval v roce 2021 
„zánovní kanalizace“ v Košťálově a Kundraticích napojené na čistírnu 
odpadních vod. Délka této kanalizační sítě je 18,5 km. 

Dále byly provozovány staré kanalizační sítě na území Městyse Libštát, kde 
platnost povolení k vypouštění odpadních vod do Olešky končí 31.12.2021. 
Tyto sítě byly nahrazovány nově budovanou kanalizací. Od 1.1.2022 tak bude 
provozovaná kanalizační síť mít 25,5 km. 

Od roku 2015 je provozována čistírna odpadních vod Košťálov. ČOV má 
kapacitu na připojení 3200 ekvivalentních obyvatel. Čistírna je schopná jet v 
automatickém provozu s dozorem na jednotlivé procesy. ČOV ovšem není 
„perpetuum mobile“ a některé části technologického procesu vyžadují trvalý 
dozor – např. lisování přebytečného kalu, který je, kromě vyčištěné vody, 
produktem – odpadem z čištění. Tento kal je kompostován. Vzhledem k počtu 
napojených obyvatel byla výstavba ČOV skutečně ekologickým počinem, který 
odstranil potřebu čistit odpadní vody na nevyhovujících domovních zařízeních. 

 
 

 1.   2.  

 3.   4.  
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Činnost Svazku obcí Košťálov - Libštát 
Poruchová služba 
Jako v každém běžném roce se nám ani letos nevyhnuly poruchy na vodovodních řádech. Několik poruch vzniklo 

samovolně, jak se říká „z vyšší moci“, ale celá řada poruch vznikla při pokládce kanalizace v Libštátě: 
- Tekoucí hrdlo na litině DN 150 mm před Coopem 
- Libštát náměstí – porucha v armaturní šachtě, koroze tvarovky 

Poruchy v souvislosti s pokládkou kanalizace  
- Přípojka nad úřadem městyse 

- Opět přípojka nad úřadem městyse, další - třetí vyměněna již 

preventivně 

- Přípojka v hlavní silnici před vjezdem do náměstí 

- Hlavní řad litina DN 125 před Oleškou u šachty, posunutí v hrdle při 

výkopech (fotografie 5.) 

- Hlavní řad litina DN 125 za Oleškou, posunutí v hrdlech při výkopech 

- Řad litina DN 80 mm v uličce pod Malou stranou nad Oleškou, kolize s kanalizací a poškození při výkopu 

- Opravy poškozených zemních souprav po přípravě pokládky asfaltů – min. 15 ks 

- Opravy šachtových poklopů, taktéž po stavbě – min. 2 ks 

Stavební akce, kde jsme spolupracovali na výměně vodovodů, případně jsme prováděli výstavbu sami do 
připravených výkopů 

Hlavní náplní činnosti obsluhy vodovodu je samozřejmě běžná činnost při kontrole, obsluze a řízení výroby vody a 
odkanalizování. Operativně má prioritu oprava poruch na vodovodní síti. V letech 2020 až 2021 však byla stálou náplní 
práce výstavba nových řadů v souvislosti s pokládkou kanalizace Libštát. Všechny výměny bylo nutné provést z důvodů 
kolize s nově pokládanou kanalizací, poruch vyvolaných stavbou a podobně.  Kromě přeložek byl provoz prakticky 
denně na různých úsecích staveb, kde pomáhal řešit problémy a z toho vyplývající změny. 

Následuje stručný přehled realizovaných akcí, kde u všech musel provozovatel zajistit přípravu, mnohdy výstavbu - a 
vždy přepojení na staré řady a výměnu všech přípojek: 

Stručný přehled stavebních akcí 
- Výměna úseku vodovodu v hlavní silnici v místě V kotli – 320 m včetně pokládky, 1 přípojka 
- Výměna úseku vodovodu pod úřadem městyse ke kinu a okolo kina k čst. – 190 m, 6 přípojek 
- Výměna úseku vodovodu v hlavní silnici pod Vyšehradem – 60 m, kompletní dodávka s firmou Čech – Polák, 1 příp. 
- Výměna úseku vodovodu z hlavní silnice přes Olešku – 110 m, kompletní dodávka s firmou Č-P 
- Výměna úseku vodovodu Vyšehrad od hlavní silnice až k odbočce pro čst. – 460 m, 26 přípojek 
- Výměna vodovodu Vyšehrad – boční větev, 190 m 
- Výměna úseku vodovodu nad strojírnami – Račana – 115 m, 5 přípojek, firma Č-P 
- Výměna úseku vodovodu za mostem u Ničů – 260 m, 18 přípojek, firma Č-P 
- Výměna vodovodu v úseku náměstí – Cihelna, 265 m, přepojení 9 přípojek, firma Č-P 

Celkem v Libštátě vyměněno při výstavbě kanalizací 1970 m vodovodů v profilech 80 – 150 mm 
 
Vodovod v Kotli 
Havarijní oprava úseku 
vodovodu v hlavní silnici 
v úseku zvaném v Kotli. 
Délka vyměněného úseku 
320m, materiál PE D 
160mm. Úsek navázal na již 
vyměněný úsek vodovodu, 
takže dnes je již vyměněno 
vše od napojovací šachty na 
Hranicích. 
 
 
 
 

 5.  
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Činnost Svazku obcí Košťálov - Libštát 
 
Vodovod u Kina 
Havarijní výměna úseku 
vodovodu pod úřadem 
městyse směrem ke kinu, 
okolo kina až k čerpací stanici 
odpadních vod. Materiál PE D 
90mm, délka 190m, přepojení 
6 přípojek, komplikovaná 
napojení nahoře pod úřadem 
na starý řád. 
 
 
 
 
 
 

 
Akce Oleška pod Vyšehradem 
Havarijní oprava úseku 
vodovodu v hlavní silnici – PE D 
160mm, délka 60m. Havarijní 
oprava úseku vodovodu 
z křižovatky Libštát – Bělá 
k Olešce, přechod Olešky a 
napojení na starý řád u domu 
čp. 303 - PE D 90mm, délka 
110m. 
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Činnost Svazku obcí Košťálov - Libštát 
Výměna vodovodu Račana 

Havarijní výměna úseku vodovodu Libštát nad 
kovozávody 2020 – 2021, přepojení 5 přípojek. 

Výměna vodovodu za mostem u Ničů 

Havarijní výměna úseku vodovodu za mostem u 
Ničů, materiál PE D 90mm, délka 260m, přepojeno 18 
přípojek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Výměna vodovodu náměstí – Cihelna 

   PE D 110mm, celkem 265m, přepojeno 9 přípojek, červeně vyznačený nový vodovod Hliňák 
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Činnost Svazku obcí Košťálov - Libštát 

Výše několik momentek z pokládání nových vodovodů v Libštátě. 

Provozování vodovodů a kanalizací není jen povolání, je to trochu poslání a řehole. Když je potřeba, musí se 
zasahovat – ve dne i v noci, víkend nevíkend, o počasí vůbec nemluvě. Obce to mohly ponechat specializovaným 
velkým firmám, ale rozhodly se jinak. Tak musí ten úděl nést. Většina věcí je pod zemí a někdo vás musí zasvětit do 
základních tajů, jak to funguje, kde se co zavírá a otvírá, odvzdušňuje, odkaluje, kde to nejčastěji teče, kam nemá. 
Poznatky „vodáků“ se předávají z generace na generaci. Jen málokdo si uvědomuje, jak mnoho lidí závisí na pár 
jednotlivcích nebo dokonce jen na jednom člověku. Ne nadarmo říká stará židovská pověst o šestatřiceti spravedlivých, 
na kterých stojí svět, že nemohou mít libovolná povolání. Ale mohli mezi nimi být například nosiči vody.  

Je to i o pamětnících. A protože pamětníci odcházejí, musí současníci vytvářet systém, do kterého své znalosti vloží 
a připraví je pro následníky. Tak alespoň ukázka o informačních systémech a koncepcích, na kterých se postupně 
pracuje. V letech 2019 – 2021 vynaložil Svazek obcí Košťálov – Libštát velmi vysoké částky na zajištění nezbytných a 
dlouho plánovaných investic. Mimo běžné práce se podařilo dokončit nový zdroj pitné vody na území Libštátu – vrt 
Hliňák - a do konce se dovedla i kanalizace Libštát. Občané si užili svoje – rozkopané komunikace, zaprášené fasády, 
mnohokrát opakované odstávky dodávek vody v souvislosti se stavbou a s tím spojené zákaly a jiné neduhy.  

Věci, které byly vybudovány, za chvíli z valné míry zmizí pod novými asfalty, trávníky zase zarostou a lokální 
problémy, někdy považované přímo za katastrofy, sejdou z mysli.  

Z myslí by ale nemělo sejít to, že ještě za padesát a více let se bude chodit po cestách, pod kterými vedou kilometry 
trubek, které všem denně slouží při zajišťování základních životních potřeb. Někdo ten systém musel vymyslet, připravit, 
sehnat na něj obrovské množství peněz. Někdo ho vybudoval, jiný ho provozuje. Každý z těch lidí je tak trochu nosič 
vody… 

Ing. Karel Mádle a Karel Mádle (táta a syn)   
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To je naše obec – citace z knihy 

POVĚREČNÉ POVÍDKY
V pověrečných povídkách se 

odráží víra lidu v nadpřirozené 
bytosti a jevy. Vystupují v nich 
vodníci, rarášek a jiná strašidla. 

VODNÍK. 
"Na Kavkaze" v jedné rokli je 

vyzděná studně a říká se jí 
Hrbáčova. Za starých časů zdržoval 
se prý v té studni malý mužík v 
modrém kabátku s červenou čepicí a 
dlouhým perem. Na bradě měl 
dlouhé vousy a protože měl hrbatá 
záda, říkali mu hrbáč. Byl to vodník a 
od něho má studně jméno. Nedaleko 
bydlící lidé znepokojovali vodníka a 
on se jim za to mstil. Aby se ho 
zbavili, požádali konšely Františka 
Prášila a Josefa Vejnara o radu. Z 
lýkového provazu udělali oko a 
položili na pařez, na němž vodník 
večer sedával. Sami se schovali za 
křoví. Vodník vystoupil z vody a 
posadil se na pařez. Lidé vyskočili 
opodrhli provaz a vedli vodníka se 
smíchem domů do Kovářova statku. 
Vodník úpěnlivě prosil, aby ho 
pustili, ale nadarmo. Jednou v tom 
statku se chystali péci chléb. Sypali 
mouku z pytle do díže, Děvečka 
upustila pytel a mouka se vysypala 
kolem díže.Mouku sebrali, ale přece 
zůstalo trochu na zemi. Selka 
nechtěla nechat boží dar na zemi a 
proto přenesli díž o kousíček dál. V 
tom vodník s velikým chechtotem 
skočil do moučného kola po díži a 
hned zmizel. V kole zůstal jen 

obojek, který měl vodník na krku, na 
památku. Říká se, že moučné kolo 
má velikou moc. 

ŠTVANÍ. 
Na končinách bývalo " štvaní ". 

Šlo od Valdic k Lipníku a ke 
Kundraticům a odtud okolo Kruhu a 
k Černému moři. Na končinách 
řádívalo vždy hodinu před půlnocí. 
Koho dopadlo v lese samotného, 
toho roztrhalo na kusy. Prý to byli 
divocí psi a kočky. 

RARÁŠEK. 
Bylo to zvláštní stvoření, které 

provádělo lidem různá darebáctví a 
nahánělo jim strach. Tak jednou jeli 
sedláci do panského lesa na 
Svojecko. Na vysokém smrku vedle 
cesty seděl rarášek a houpal se na 
větvi. Hned je napadlo, že se jim 
něco nemilého přihodí. Skutečně. 
Najednou se udělala tma, že nebylo 
na krok vidět.Rarášek jim vzal zadní 
kolo od vozu, vynesl je na strom a 
když se rozsvětlilo, viděli, že se na 
něm vozí po větvích. Pak jim ale 
kolo vrátil Jednou jeli zase stahovat 
dříví do lesa a najednou zjistili, že 
nemají řetěz. Hledali kole, pod 
vozem, ale řetěz nikde. Forman se 
rozzlobil a zaklel: Sakramentskej 
rarášek! V tom řetěz zarachotil pod 
vozem. Rarášek jim řetěz vrátil. 
Chtěl, aby forman zaklel Tehdy bylo 
v Libštátě mnoho tkalců. Není divu, 
že i jim provedl mnoho neplech. Šel 
tkadlec ze Svojku a nesl v ranci na 

zádech přízi. Rarášek mu ji ze zadu 
vytáhl a místo ní mu dal samé 
kamení. Tkalci se zdál ranec těžký. 
ale teprve když přišel domů, viděl, co 
mu rarášek provedl. Jinému tkalci 
vylezl rarášek na ranec a kopal mu 
do rance nohama.Tkadlec dostal 
strach a dal se na útěk. Ale čím víc 
utíkal, tím větší byly rány. Domů 
přiběhl skoro bez dechu. Zjistil, že 
mu tloukly přezky od rance do kůže. 
Jistá žena si nesla ze Svojku 
kolečko k přádku. V háji ji začal ze 
zadu plácat rarášek. Na půl mrtvá 
přiběhla domů a záhada se 
vysvětlila: podnožka se uvolnila a 
plácla ji při každém kroku. Krejčí 
Matěják odváděl práci ve Svojku a 
zdržel se tam. Vracel se kolem 
půlnoci. Když přišel na Návesníkovu 
roli, strhl se hrozný vítr, přiběhl 
rarášek a popadl Matějáka za plášť, 
nadmul mu ho jako deštník, vyzvedl 
vysoko do povětří, nesl ho asi dvěstě 
kroků na druhou stranu a tam ho 
zvolna pustil na zem. Matějákovi se 
nic nestalo, ale lekl se tak, že několik 
dní pak ležel Rarášek bydlel v 
baráku na kraji háje. Hospodář měl v 
síni sud s peřím a rarášek v něm v 
noci spal. Když se to dozvěděl 
hospodář, vybral peří ze sudu, nalil 
do něj vody a peřím pak vodu přikryl. 
Rarášek přišel, potmě domů, skočil 
do sudu a utopil se. 

Od té doby byl od něho pokoj. 
Ladislav Lukáš

Knihovna v Libštátě 

PROSINEC V KNIHOVNĚ 
V neděli 12.12. byla ukončena vánoční soutěž pro děti. Děkujeme všem za účast. 

Vylosovaní výherci budou informování a budou si moci cenu vyzvednout v pátek 17.12.  
V pátek 17.12. je poslední možnost shlédnout výstavu Toníkových čmáranic. Autor 

čmáranic, Antonín Jína, pochází z Košťálova, je absolventem Konzervatoře Jaroslava 
Ježka a studentem jazzové katedry HAMU. Živí se hudbou a výukou hry na bicí 
nástroje. Čmáranice začal kreslit přibližně před 7 lety. 

Z knihovny bychom vám rády poděkovaly za přízeň v roce 2021 a popřály vám 
příjemné prožití vánočních svátků. Knihovna bude v tomto roce otevřena naposledy v 
pátek 17.12.2021. V novém roce se uvidíme 7.1.2022.  

Anežka Plívová, Ludmila Šimůnková, Marie Kafková 
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FOTBAL V LIBŠTÁTĚ 

Podařilo se odehrát celou podzimní část ročníku 2021/2022. Společná mládežnická mužstva FK Košťálov-Jiskra 
Libštát dosáhla těchto umístění: 

Mladší a starší přípravka: rozhodnutím FA ČR se nesmí zveřejňovat. 
Mladší žáci: V OP Semilsko-Jičínsko 2. místo za SK Robousy. 
Dorostenci: V krajském přeboru  U19 obsadili 11. místo. 
„A“ muži FK Košťálov-Jiskra Libštát v 1.A třídě Libereckého kraje: 6. místo  
1. FC Pěnčín – 41 bodů 

2. SP Rychnov – 34 bodů 

3. Krásná Studánka – 27 bodů 

6.    FK Košťálov-Libštát – 25 bodů 
 
„B“ muži Jiskra Libštát v OP Semily: 2. místo 
Jiskra Libštát – Sokol Martinice 4:3 (2:3), góly: Mečíř, Koldovský A., Lukeš T., Tulach T. 
FK Turnov „B“ – Jiskra Libštát 2:3 (1:0), góly: Ludvík, Lukeš T., Smolík 
Jiskra Libštát – Sokol Stružinec/Lomnice n.Pop  3:3 (2:2), góly: Preissler D. 2, Tulach F. 
Sokol Mříčná – Jiskra Libštát 2:3 (2:1), góly: Šíf, Tulach F., vlastní 
Jiskra Libštát – Sokol Nová Ves 12:1 (6:0), góly: Smolík 4, Šíf 2, Jiříček 2, Tulach T 2,Machačný, Lukeš T. 
TJ Poniklá – Jiskra Libštát 1:2 (0:1), góly: Tulach F., Hruška 
Jiskra Libštát – Sokol Roztoky 1:5 (1:2), gól: Hruška 
Jiskra Libštát – HSK Benecko 1:0 (1:0), gól: Smolík 
SK Jilemnice - Jiskra Libštát 1:1 (0:1), gól: Mečíř 
 
Tabulka 
1. Sokol Roztoky 37:5, 25 bodů 

2. Jiskra Libštát 30:18, 20 bodů 

3. SK Jilemnice 34:15, 17 bodů 

4. FK Turnov „B“ 

5. Sokol Stružinec/Lomnice n. Pop. 

6. Sokol Martinice 

7. Sokol Nová Ves 

8. Sokol Mříčná 

9. HSK Benecko 

10. TJ Poniklá 

Střelci Libštátu: Smolík Jaroslav: 6 gólů, Lukeš Tomáš 3, Tulach Tomáš 3, Tulach František 3, Šíf Jindřich 3, 
Preissler David 2, Mečíř Petr 2, Hruška Kristián 2, Jiříček Dominik 2, Koldovský Antonín 1, Ludvík Lukáš 1, Machačný 
Martin 1. Jeden gól byl vlastní a dal si ho hráč Sokola Mříčná. 

Trenéři: Baudyš Roman ml., Janata Michal 
Vedoucí mužstva: Lukeš Milan 
Poděkování za podporu patří vedení Městysu Libštát, technické skupině a jejímu vedoucímu, panu Jaroslavu 

Fejfarovi, sponzorům a pochopitelně našim divákům, o jejichž přízeň se budeme opírat i v jarních kolech. 
Na závěr smutná zpráva. V sobotu 20. listopadu 2021 nás navždy opustil bývalý vynikající fotbalista našeho klubu, 

pan Josef Diviš. Pepík hrával levého beka a každý soupeř věděl, že souboj s ním bude nesmlouvavý a tvrdý. Pověstná 
byla jeho levačka, která dokázala rozvlnit nejednu síť. Tak ať Ti to tam nahoře taky dobře kope. My, tví spoluhráči a 
kamarádi, na Tebe nezapomeneme. 

Zdeněk Kousal 
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LIBŠTÁTSKÉ POZDNÍ LÉTO 2021 

Na rozdíl od loňského roku bylo realizováno kromě posledního pořadu (A hrdý buď, žes…), kdy onemocněl důležitý 
člen divadla Lipany z Vrchlabí, celé. A nedopadlo vůbec špatně. 

Přehled návštěvnosti (uváděny zkratky pořadů): 
pořad    místo    počet n., z toho dětí (záv.) 
Junák     KD     260 (180 – celá ZŠ) výborná n. 
Country    ranč U Jezevčíka  307 (27) vynikající n. 
Spálovské babí léto    evang. modlitebna (kaple) 82 výborná návštěva         
Oh Happy Day   evang. kostel    75 (8) výborné návštěva 
Svatopluk     evang. kostel    65 (10) pěkná návštěva 
Evangelická slavnost   evang. kostel   65 pěkná návštěva 
Sylvie Bee (šansony)  evang. kostel    50 (7) pěkná návštěva 
Zmrazovač    sokolovna Košťálov   67 (8) výborná návštěva 
Mandarinkový pokoj   KD    30 (7) slabá návštěva 
Celkem:                   1001  návštěvníků 
 
Luboš Fejfar prokázal výstavou 

Skauti a skautky v Libštátě, jak je 
potřebné vracet se i k organizacím, 
které – bohužel – v místě zanikly. 
Výstavu navštívil devadesátiletý 
nestor skautingu v Libštátě pan Jiří 
Belda, ale též emeritní šéf střediska 
Varta v Semilech PhDr. Ivo Navrátil. 
Na vernisáži promluvil Jaroslav 
Vávra, jenž v září provázel výstavou 
děti z libštátské školy. Vysoká účast 
diváků na ranči U Jezevčíka a 
tradičně skvělá organizace 
pořadatelů kolem Dušana Bodnára  
organizátory „Léta“ nepřekvapila, 
stále však inspiruje k trvalému 
nasazení. Součástí příjemného 
country setkání bylo Sedmé 
Krakošovo pozdní odpoledne v 
pátek 27. 8. 2021, kdy se „U 
Jezevčíka“ sešli po 17. hodině jeho 
přátelé (vlastně celý velký oddíl 
pořadatelů), kterým hrála skupina 
Kabanos, jejíž základ tvoří 
Bodnárovi. Pršelo a vše bylo 
podmáčené, ale to pořadatelům 
nevadilo. Přestože v sobotu bylo pod 
mrakem a zahrozilo i pár kapek, 
nikomu to nevadilo. Na koncertu 
Samsona Lenka se netančilo, 
poněvadž to bylo velmi nebezpečné. 
Vládla spokojenost. Nejinak tomu 
bylo i na Spálovském babím létě, 
které ale poznamenala smrt akad. 
malíře Vladimíra Veselého, jednoho 
ze zakladatelů výstavy. V pátek 3. 
září proběhlo uložení urny s 

popelem zesnulého za účasti jeho 
nejbližších do rodinného hrobu 
ozdobeného reliéfním autoportrétem 
malíře. Na flétnu zahrála Jana 
Vávrová. Následující den panovalo 
slunečné počasí se svižným větrem. 
Na malíře krátce vzpomněl Jaroslav 
Vávra, vystoupil sbor Jizeran. 
Návštěva byla vyšší než obvykle. 
Pořadatele potěšilo 75 návštěvníků 
na pořadu Oh Happy Day v 
evangelickém kostele, neboť se 
jednalo o koncert „vážné“ hudby. V 
sousedních městech by muselo přijít 
na koncert alespoň kolem 300 osob, 
aby návštěva byla srovnatelná s tou 
libštátskou – a to se na amatérský 
sbor dospělých naplní pouze na 
vystoupeních domácích na 
adventním koncertě Bořivoje v 
Lomnici nad Popelkou či Jizerky v 
Semilech. Pro početný sbor se 
musel upravit prostor pod 
kazatelnou, kam byly instalovány 
lavičky z koupaliště a podlážky 
zapůjčené p. J. Chuchlíkem, aby 
zpěváci dobře viděli na sbormistryni. 
Koncert potvrdil kvality lomnického 
Bořivoje s temperamentní 
sbormistryní Mgr. Petrou 
Lukavcovou. Je to nejlepší „klasický“ 
sbor nejen na okrese Semily, ale i v 
širším okolí (Packo, Jičínsko, 
Hořicko, Železnobrodsko). Spirituály 
v podání profesionální zpěvačky 
Jany Stehr a mladého sboru měly 
„šťávu“. Nezklamala ani účast a 

organizační zajištění koncertu 
skupiny Svatopluk (návštěva 
srovnatelná s jinými místy jejich 
koncertů). Evangelickou slavnost 
lze hodnotit jako velmi vydařenou. 
Návštěvníci vyslechli fundovanou 
přednášku faráře Petra Hudce, ale i 
pěkný koncert skupiny Mrtvej, na 
kterém zazněly méně známé písně z 
evangelického zpěvníku. Vrcholem 
oslav 240. výročí pak bylo odhalení 
evangelických symbolů: kalicha a 
otevřené bible.  Jejich umístění na 
farní zahradě je šťastné. Radost 
zavládla po velmi slušné návštěvě 
na koncertě šansoniérky Sylvie Bee, 
ještě více však okouzlilo její umění. 
Kdo přišel, nelitoval. Jako 
samozřejmost se bere výborné 
zázemí na koncertech pořádaných 
evangelickou církví, ale stojí za ní 
poctivá práce farníků. Vrcholným 
zážitkem pak bylo uvedení opery 
Zmrazovač v Košťálově. Slavnému 
představení z roku 2014 nechybělo 
vpravdě vůbec nic. Nádherně 
zazpívané vtipné libreto, dobré 
herecké výkony, skvělý komorní 
orchestr, čtecí zařízení jako v 
kamenných divadlech… Diváci 
odměnili interprety dlouhotrvajícím 
potleskem vestoje. Před jubilejním 
20. ročníkem „Léta“ se po letech 
uskutečnil jeden z pořadů v 
Košťálově. Vzhledem k malé sobotní 
návštěvě na zdejší sokolské 
slavnosti  jsme byli velice spokojeni. 
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Panu starostovi Milanu Havlíkovi 

se představení velmi líbilo a 
košťálovští se podíleli na úhradě 
nákladů.  Mandarinkový pokoj v 
podání Lomničanů dokázal, že v 
tamním spolku proběhla úplná 
generační obměna. V početném 
hereckém kolektivu účinkovalo jen 
několik dříve narozených. A mladým 
se dařilo. Nízkou návštěvu 
nepochybně ovlivnila další pandemie 
covid-19. Ta znemožnila uvedení 
představení A buď, žes… s 
autorským vkladem souboru Lipany, 
neboť onemocněl jeden z herců. Byť 
sestavení programu bylo náročné, 
poněvadž amatérské hudební a 
divadelní soubory nemohly zkoušet, 
ale pomalu se rozjížděli i 
organizátoři, nakonec se festival 
zdařil. V Košťálově proběhla 
úspěšně Oblastní přehlídka 
dechových hudeb a v Libštátě také 
dvě doprovodné akce: Podzimní trhy 
V Lipkách a Evangelický bazar.           

Poděkování za účinnou pomoc si 
zaslouží úřednice Hana 
Matoušková a Iva Janatová, jakož 
i pan starosta Pavel Janata z 
Úřadu městyse Libštát – tisk plakátů, 

programů,  příprava vstupenek a 
vybírání vstupného, další 
administrace – OSA, Dillia, smlouvy 
s umělci; propagace festivalu 
pomocí SMS.  Dušan Bodnár, Mgr. 
Laďka Bodnárová, celá jejich 
rodina a početný pořadatelský 
kolektiv se postarali o bezvadný 
průběh koncertu Samsona Lenka na 
ranči U Jezevčíka. Velkou práci 
odvedl rovněž Farní sbor 
Českobratrské církve evangelické 
v Libštátě. Výrazně se organizačně 
i finančně podílel na pěti pořadech 
včetně zajištění hudebního pořadu 
na Spálovském babím létě. Členové 
sboru zajistili dovoz lavic a podlážek 
na koncert Bořivoje a připravili 
početnému sboru občerstvení, 
připravili koncert Sylvie Bee a 
komplexně Evangelickou slavnost k 
240. výročí tolerančního patentu či 
koncertu skupiny Svatopluk. Pan 
Josef Chuchlík zapůjčil podlážky, 
ale velké poděkování si zaslouží 
zvláště za červený pískovec na 
evangelický symbol. Velkou práci 
odvedl jako obvykle Lubomír Fejfar 
a členové jeho rodiny – instalace 
výstavy a její propagace,  

celotýdenní pořadatelská služba.  
Masarykova ZŠ a její vedení, pí řed. 
Mgr. Jana Marková a pí zástupkyně 
Mgr. Kateřiná Krejčová, oslovily 
třídní učitele a ti s dětmi  navštívili 
výstavu o libštátském Skautu. Eva 
Janatová s kamarádkami se 
postaraly o oblíbené a bohatě 
navštívené Podzimní trhy V Lipkách. 
Výbornou večeři pro lomnické 
divadelníky připravila paní Věra 
Kobrlová a tradičně vstřícní byli 
zaměstnanci restaurace v čele s 
Andreou Košťálovou. Těžko si 
představit organizaci sálu bez 
pomoci pracovníků obce: Jaroslava 
Fejfara,  Petra Havlíčka, Dušana 
Hanka a Lukáše Fiedlera (vytápění 
sálu KD, příprava židlí, úklid, pomoc 
při  přípravě koncertu Bořivoje). V 
Košťálově nám pomohli Milan 
Havlík, starosta obce, Jaroslav 
Kobrle, zástupce starostky Sokola, 
paní Anetě Mórové, sa paní Alena 
Drápalová, pracovnice obecního 
úřadu. Výbornou večeři připravila pro 
divadelníky restaurace Slávie. Mezi 
sponzory festivalu se zařadili Mgr. 
Igor Činovec a MVDr. Michal 
Jurečka. Děkujeme. 

Mgr. J. Vávra 

JAK BYLO NA RANČI U JEZEVČÍKA 

V pátek 27.srpna se na Ranči U Jezevčíka sešli kamarádi se skupinou Kabanos již na 7.Krakonošově pozdním 
odpoledni. Zavzpomínali na výborného muzikanta a kamaráda a zahráli si pro sebe a zítřejší pomocníky z Kolína, Hradce 
Králové a Košťálova. Z pódia zněly trampské a country písně za doprovodu basy, banja, mandolíny, houslí střídavě s 
flétnou, tahací i foukací harmoniky a čtyř kytar... až do tmavé noci – a silného deště. 

Ráno všude mokro, ze stanů vylézají děti v holínkách, prosvítá slunce, společná snídaně venku. V 10 hodin zazní 
nádražácká trubka k zahájení akce u nového baru. Teď je nejdůležitější vypnout plachty skautských hangárů kvůli dešti. 
Jinak už každý ví, co si má na svém stanovišti připravit. Zkrátka sehraná parta. Nad vším vládne pan domácí s šerifskou 
hvězdou na vestě. Pomáhají i přátelé a známí, kteří dorazili až dnes. 

Ve vyhlášeném stánku se objevují tácy s buchtami a jinými mňamkami od dobrovolných pekařek z Libštátu, Bělé, z 
Košťálova, Kundratic, z Lomnice, z Verdeku, z Kolína a Tří Dvorů, z Prahy/to nevadí/ i Vyšehradu. 

Okruh loňských návštěvníků se o něco zúžil, ale statistika nuda není. A tak tu máme „navíc“: Bystrá, Holín, Hostinné, 
Chocerady, Chrudim, Košov, Kralupy n.Vl., Lánov, Mladá Boleslav, Nepolisy, Nouzov, Nový Bydžov, Pacov, Slaná, 
Stružinec, Šaplava, Tatobity, Trutnov, Tři Dvory. 

28.8.2021 dorazilo na koncert skupin Hop trop a Medúzy 307 posluchačů – 280 dospělých a 27 dětí. Nejvíce 
samosebou z Libštátu, pak v pořadí Semily, Lomnice. Kolín, Praha. A teď konečně k muzice. Hoptropáci byli skvělí,   

s Medúzami se i tančilo téměř v bahně. 
A protože dokonce vyrostla druhá tráva, tak příští rok musí na ranči zahrát Druhá tráva s Robertem Křesťanem. Přejme 

si to. 
Přátelé z Ranče U Jezevčíka 
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ZABEZPEČTE SVŮJ MAJETEK, PŘIBÝVÁ KRÁDEŽÍ VLOUPÁNÍM DO NEMOVITOSTÍ  

Policie Libereckého kraje varuje (nejen) majitele rekreačních objektů, rodinných domů a bytů před krádežemi 
vloupáním!!! 

S přibývajícími případy vloupání nejen do rekreačních objektů, policie Libereckého kraje apeluje na majitele chat, 
chalup, rodinných domů a bytů, aby si řádně zabezpečili svůj majetek.  

Množí se případy krádeží vloupáním, kdy v souvislosti s tím často dochází i k poškozování věcí a k porušování domovní 
svobody.  

V některých případech pachatel překoná nedostatečné zabezpečení a vnikne do objektu, kde se pohybuje, konzumuje 
potraviny a při odchodu odnese věci, které se dají zpeněžit.  

Objevují se i případy, kdy pachatel vnikne do objektu i přesto, že jsou jeho obyvatelé doma (většinou v nočních 
hodinách, kdy lidé spí). Nezvaný návštěvník vejde do neuzamčené nemovitosti a odnese si cennosti, které se nachází 
poblíž vchodových dveří nebo, které mají obyvatele soustředěné na jednom místě v bytě (kabelky, peněženky, klíče od 
vozidla apod.). 

Dle statistiky jen v Libereckém kraji došlo od začátku letošního roku k celkem 191 krádežím vloupáním, z toho v osmi 
případech do ubytovacích objektů, v šestnácti případech do bytů, taktéž v šestnácti případech do víkendových chat a 
v sedmnácti případech do rodinných domů. Dále pak 77 krádeží vloupáním bylo provedeno do ostatních objektů, jako jsou 
například garáže, sklepy, kůlny, dílny, různé provozovny apod. 

Policie ČR (nejen) majitelům nemovitostí doporučuje: 
- Zabezpečte si řádně svoji nemovitost pokaždé, když ji 

opouštíte. 
- K zabezpečení rekreačních objektů použijte mechanické 

zábrany. 
- Neváhejte investovat do elektronické ochrany.  
- Pamatujte na pojištění nemovitostí proti krádeži. 
- Na noc zamykejte všechny vchodové dveře. 
- V přízemí svých obydlí zabezpečte okna proti vniknutí 

nezvané osoby. 
- Cennější věci v domácnosti nikdy nenechávejte při 

vchodových dveřích nebo v blízkosti oken. 
- V rekreačních objektech nenechávejte věci, které mají 

větší hodnotu a dají se zpeněžit.  

- Pro případ odcizení věcí si pořiďte fotodokumentaci 
cenností a zapište si jejich výrobní čísla. 

- Než vstoupíte do svého rekreačního objektu, nejprve jej 
zkontrolujte z venku, zda nejsou poškozeny možné 
přístupové cesty dovnitř (všechny venkovní dveře i 
balkonové, okna apod.). 

- Při podezření z vloupání ihned kontaktujte Policii ČR 
(158) a zásadně nevstupujte do objektu!!! 

- Pokud zjistíte, že jste byli okradeni až po vstoupení do 
obydlí, nemanipulujte s věcmi a ponechte vše ve stavu, 
v jakém jej zanechal pachatel. 

- Více informací naleznete na mobilní aplikaci 
„Zabezpečte se“. 

Ptačí chřipka v České republice 

INFORMACE STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

Státní veterinární správa (SVS) upřesňuje mimořádná veterinární opatření s celostátní působností, která byla v 
souvislosti s ptačí chřipkou vyhlášena 23.11.2021 a nařizují zákaz chovu drůbeže ve venkovních prostorech všem 
chovatelům. Drobní chovatelé, u kterých není z objektivních důvodů možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř 
budov v hospodářství, mohou využít výjimku. Mohou drůbež ponechat po dobu nezbytně nutnou venku, ale musí omezit 
venkovní prostory chovu, do nichž má drůbež přístup. Současně v co nejvyšší možné míře minimalizovat kontakt chované 
drůbeže s volně žijícími ptáky, například nepouštět chovanou vodní drůbež na volné vodní plochy, kde může docházet k 
jejím kontaktům s divokými kachnami či labutěmi. Nezbytné je rovněž zabránit kontaktu chované drůbeže s jinou drůbeží 
např. v sousedním chovu. 

Až na výše uvedenou výjimku zůstávají až do odvolání v platnosti zbývající opatření. Všichni chovatelé drůbeže (včetně 
chovatelů holubů a běžců) musí podávat vodu a krmivo chovaným ptákům uvnitř hospodářské budovy případně pod 
přístřeškem, který zabrání jeho kontaminaci výkaly volně žijících ptáků. Stejně tak platí povinnost chránit skladované 
krmivo, stelivo a vodu před kontaminací trusem volně žijících ptáků.  Chovatelé registrovaní v ústřední evidenci 
hospodářských zvířat na jejichž hospodářstvích není drůbež či ptáky možno umístit do budov musí o této skutečnosti 
neprodleně informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu. Tato povinnost naopak neplatí pro neevidované 
chovy. Nařízení dále chovatelům ukládá omezení pohybu v hospodářstvích jen na osoby, jejichž účast je nezbytná pro 
zajištění řádné péče o chovanou drůbež. 
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Prosba z Potravin u Františka 
APEL NA NEZODPOVĚDNÉ POZITIVNĚ TESTOVANÉ OSOBY 

Stále více se stává, že do obchodu přicházejí nakupovat zákazníci s pozitivním testem na Covid nebo rodiče 
s nakaženými dětmi. Apeluji na tyto nezodpovědné lidi, aby si uvědomili, že se v obchodě snažíme udržet veškeré služby 
pro naše zákazníky dostupné a bezpečné i v této náročné době – zvlášť před Vánocemi, kdy se většina z nás chystá 
navštěvovat své blízké. V době Vánoc se k sobě lidé vždy chovali o něco lépe a ohleduplněji. Prosím tedy, vyvarujme se 
tomuto sobeckému chování a neohrožujme poklidné prožití vánočních svátků druhých. 

Děkuji za pochopení. 
Pavel Šimůnek 

Informace pro seniory 
SENIORKY A SENIOŘI, POZOR! 

Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, situaci je potřeba okamžitě řešit. 
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu, nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn. 
Dodavatel elektřiny nebo plynu 
Pokud byla Vaším dodavatelem společnost A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY entity, COMFORT 

ENERGY, EAGLE ENERGY, Energie České spořitelny, Europe, Easy Energy, Kolibřík energie, Ray Energy nebo X 
Energie a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda nedlužíte za energie dodavateli poslední instance. 

Platby za elektřinu nebo plyn  
Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte nastaveny platby za elektřinu nebo 

plyn. 
Pokud ne a zálohy na energie žádným jiným způsobem nehradíte, dlužíte za energie dodavateli poslední instance.  
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše v pořádku. Nemusíte nic řešit. 
Co se stalo? 
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli elektřiny nebo plynu 

neodchází, tak Váš dodavatel skončil. 
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve! 
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance. 
Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady? 
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit. 
Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta, nebo Vaše starostka. 
V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn. 
Co bude potřeba vyřešit?  
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za elektřinu nebo plyn. 
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš dodavatel. Proto je nutné vybrat si 

obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu. 
Kde naleznete sami více informací? 
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci – o dodavatelích poslední instance 

včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele, a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace 
jako Vy. 

Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku. 
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně. 

Ze stolu redakce 
Vážení čtenáři Libštátského zpravodaje, 
děkujeme Vám za Vaši trpělivost, za včasné zasílání příspěvků a za cenné podněty ke zlepšení.  
Přejeme Vám klidné prožití Vánočních svátků s Vašimi blízkými. Do roku 2022 pak vše dobré, mnoho spokojenosti a 

pevné zdraví. 
Barbora Šimůnková, Marie Kafková 
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