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1.-3./ Dětská bohoslužba, kostel sv. Jiří, betlém 

 | 24/12 | foto starosta  
V pátek 24.12. se v kostele sv. Jiří konala dětská 

bohoslužba, kterou sloužil jáhen p. Pavel Šimůnek. 

4.-5./ 33. ročník Vánočního šachového turnaje v bleskové 
hře | 30/12 | foto starosta 

Ve čtvrtek 30.12. uspořádal Šachový klub Libštát v 
libštátském sále KD již 33. ročník Vánočního šachového 
turnaje v bleskové hře. 

6.-9./ Zahájení oslav 700 let od první písemné zmínky o 
našem Libštátu | 1/1 | foto p. L. Fejfar 

V sobotu 1.1., na Nový rok byly na libštátském náměstí 
v 18 hodin zahájeny oslavy 700 let od první písemné 
zmínky o našem Libštátu. 

10.-12./ Výroční valná hromada Sboru dobrovolných 
hasičů v Libštátě | 8/1 | foto starosta 

V sobotu 8.1. se na sále KD konala výroční valná 
hromada Sboru dobrovolných hasičů  
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Informace z radnice 

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

dovolte mi, abych zde připomenul slavnostní zahájení oslav sedmistého výročí od uvedené první písemné zmínky o 
našem Libštátě, to se konalo v sobotu 1. ledna 2022 v 18 hodin na našem náměstí. Níže jsou uvedeny přepisy proslovů. 
Celý videozáznam z akce, je k vidění na libštátském facebooku, který je i sdílen na našich webových stránkách. 

Hezký sváteční večer milí spo-
luobčané, libštaťáci, sousedé. 

Včera jsme se rozloučili s rokem 
2021, který byl opět velmi bouřlivý 
pro celý svět, pro náš kontinent, pro 
naši zem a také pro náš Libštát. 

Jaké bylo slovo roku 2021, podle 
čtenářů lidovky.cz, které vystihuje 
dění v naší zemi: 
9. tornádo, 8. koalice, 7. mutace, 6. 
Vrbětice, 5. článek 66, 4. energie, 3. 
antivaxer, 2. flákanec, 1. vakcína 

A jaké bylo podle mne, slovo roku 
2021 v našem Libštátě: 
4. kanalizace, 3. bláto, 2. prach, 1. 
silnice 

Všichni jsme si u nás v Libštátě 
se stavbou kanalizace užili své, 
jednalo se o největší a nejdražší 
stavební akci v dějinách Libštátu.  

Patří Vám všem velké 
poděkování, že jste byli trpěliví, 
ohleduplní a že jsme to společně vše 
zvládli přežít. Někdy to bylo opravdu 
velmi, velmi náročné a já Vám ještě 
jednou velmi pěkně děkuji. 

Vážení a milí spoluobčané, 
libštaťáci, sousedé, 

dovolte mi, abych Vám do 
nového roku popřál pevné zdraví, 
které je základem šťastného života, 
mnoho štěstí, bez něhož se také v 
životě neobejdeme, mnoho úspěchů 
osobních a profesních a tisíce 
důvodů ke spokojenosti. 

Libštát se v historických 
písemných pramenech připomíná 
poprvé v roce 1322 nepřímo. Zmínka 
je učiněna v přídomku šlechtice 
Hynka z Libštátu, který byl 
v uvedeném roce žalován Vokem 
z Rotštejna pro škodu způsobenou 
na jeho majetku v Ketni a 
v Údrnicích, jmenovitě šlo o krádež 
klisen a rozličná provinění na 
majetku poddaných. Vok z Rotštejna 
požadoval odškodnění ve výši dvou 
set marek stříbra (Reliquiae 
tabularum terrae citationum 
vetustissimae. Praha 1868, s. 66, č. 
337). 

Milí Libštaťáci, je mi opravdu 
velkou ctí, že právě dnes, na 
počátku roku 2022, můžeme 
společně symbolicky zahájit oslavy 
sedmi set let od první písemné 
zmínky o našem Libštátu, který je 
naším společným a krásným 
domovem. 

Nyní velmi pěkně poprosím 
našeho jáhna, Pavla Šimůnka, který 
nám řekne také pár hezkých 
svátečních slov: 

Milí přátelé a obyvatelé Libštátu, 
začal rok 2022 a my si budeme 

připomínat 700 let od první písemné 
zmínky o Libštátě. Jistě se budeme 
radovat a veselit. Chci, abychom se 
zamysleli nad tím, že pokud má být 
co slavit, musí existovat něco, co je 
specificky libštátské, co nás a náš 
život odlišuje od ostatních. Znamená 
to, že naši předci 700 let modelovali 
svojí interakcí s podmínkami v tomto 
místě určitý typ chování a postojů, 
který můžeme nazvat: „Já jsem 
z Libštátu“.
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Tento kraj ovlivňuje blízkost 

Krkonoš a Kozákova. Byl to kraj 
vždy chudý, jedla se skromná strava. 
Byl skoupý na pracovní příležitosti. 
Byl to kraj, kde se dařilo spiritismu, 
kartářství, ale má zde také pevné 
kořeny katolická a později také 
protestantská víra. Velký vliv jistě 
mělo i založení školy, knihovny. 
Vedení matriky, kostelní sbor či 
ochotnické divadlo. 

A tak se formuje člověk zako-
řeněný do tohoto místa, svéhlavý, 
tvrdohlavý, schopný hájit své posto-
je, který je ale také nucen si 
pomáhat, aby přežil. Odraz vlast-
ností zde žijícího člověka najdeme 
také v libštátských legendách a 
pověstech. 

Dnešní svět, jeho politické a 
ekonomické uspořádání nám do jisté 
míry naše hodnoty bere, naše 

kultura ustupuje. Vytrácí se nářečí, 
místní kuchyně, písně, ale ztrácí se i 
vztah k hodnotám našich předků. 
Vezměme si třeba legendu o 
založení Libštátu – kdo by dnes trpěl 
pro naději, kdo byl zemřel pro lásku 
jako Leonora? 

To, co chceme oslavovat je 
různost, výjimečnost, která vyrůstá 
z lásky k místu, kde žijeme. Z lásky 
k hodnotám našich předků. Taková 
různost je prostorem pro úctu, obdiv 
ke druhým a obohacující dialog, 
který umí přijmout a zasadit do naší 
kultury, aniž bychom ji ztratili, nové 
poznatky a postoje. 

Přeji nám všem, abychom se 
nebáli obětovat svůj čas pro Libštát 
a jeho kulturu. Abychom měli co 
nabídnout dalším generacím, aby se 
i oni mohli hrdě hlásit k Libštátu. 

Pavel Šimůnek, jáhen 

Vážení spoluobčané, libštaťáci, 
sousedé, úplně na závěr vyslovím 
přání: 

Važme si jeden druhého, mějme 
rádi náš Libštát a zachovejme si úctu 
jeden k druhému. 

Všem, kteří se na akcí podíleli 
(jáhen P. Šimůnek, L. Bareš-
dokonalý ohňostroj a velký sponzor, 
L.Fejfar - fotky, video, střih, 
zpracovatel dokumentu, V. Kobrlová 
a I. Fejfarová – a skvělé občerstvení 
a J. Fejfar a P. Havlíček-příprava 
stánku a úklid) velmi pěkně děkuji, je 
vidět, že když se dělá vše s láskou, 
chutí a dobrým úmyslem, tak to vždy 
dobře dopadne.  

Ještě jednou velký a upřímný dík, 
Váš Pavel Janata,  
starosta Libštátu. 

INFORMACE Z PROCESU POŘIZOVÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYSE LIBŠTÁT 

Proces pořízení Změny č. 2 ÚP 
naší obce probíhá v souladu 
s uzavřenou SOD č. 18/20 ze dne 
17. 8. 2020, která vychází z projed-
nané a schválené 2. zprávy o 
uplatňování ÚP Libštát a dodatečně 
schváleného doplnění obsahu 
Změny č. 2.  

V souladu s SOD nám byla dne 
30. 11. 2021 zasílána kompletní 
dokumentaci II. fáze díla – „Návrh 
Změny č. 2 jako podklad pro SEA, 
včetně jejího zpracování“. Nyní jsou 

před námi tedy již jen zbývající tři 
fáze (III., IV a V).  

III. fáze – Návrh Změny č. 2 pro 
veřejné projednání upravený v sou-
ladu se závěry SEA, včetně zpraco-
vání Vyhodnocení vlivů Návrhu 
Změny č. 2 na udržitelný rozvoj 
území (VVURÚ – části A, C až F) – 
do 6 týdnů po předání odsouhla-
sených závěrů SEA objednatelem a 
pořizovatelem prostřednictvím poři-
zovatele (předpoklad 12/2021), 

IV. fáze – Změna č. 2 pro vydání 
Zastupitelstvem městyse, která bude 

zpracována na základě výsledku 
veřejného projednání Návrhu Změny 
č. 2 – do 6 týdnů od protokolárního 
předání (předpoklad 07/2022) poža-
davků vyplývajících z veřejného 
projednání Návrhu Změny č. 2 
pořizovatelem (předpoklad 09/2022), 

V. fáze – Úplné znění (ÚZ) ÚP 

Libštát po Změně č. 2 (vydávaná – 

výroková část ÚP a Koordinační výk-

res) – do 6 týdnů od protokolárního 

předání pokynu pro zpracování této 

fáze pořizovatelem (předp. 11/2022)

 

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2022 
Dovolujeme si Vás požádat o včasné zaplacení 

místních poplatků za odvoz odpadů a poplatků ze psů. 
Platit je možné na Úřadě městyse Libštát, nebo na číslo 
účtu 4428581/0100, do variabilního symbolu uveďte číslo 
popisné nemovitosti.  

Poplatek za odvoz odpadů je nově (nová vyhláška 
1/2021) 700 Kč za osobu a je třeba zaplatit do 30. 6. 
2022, studenti do 31.10. 2022 (nutné potvrzení o ubyto-
vání). Poplatek za psa zaplaťte do 30. 4. 2022. Částka za 
jednoho psa činí 200 Kč, za dalšího 300 Kč, důchodci 
platí za jednoho psa 100 Kč. Veškeré změny je nutné 
nahlásit do 15 dnů. Poplatky v hotovosti na úřadě 
vybíráme až od 1. 2. 2022. 

PRODEJ ŠTÍPANÉHO SMRKOVÉHO PALIVOVÉHO 

DŘEVA 
Objednávky prodej štípaného dřeva 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. 
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PŘEDVÁNOČNÍ HAVÁRIE NA ROZVODU TEPLÉ VODY V DPS 

Velmi pěkně děkuji panu Jaroslavu Matouškovi, panu Jaroslavu Štejfovi (domovníci DPS) a naší technické skupině a 
panu Karlu Mádlemu ml. a st. za nečekanou a velmi rychlou opravu prasklých trubních rozvodů na teplé vodě. Muselo 
se odhalit pod podlahovou konstrukcí místo úniku, a ono nebylo jen jedno, ale snad se vše podařilo opravit, aniž by to 
obyvatelé DPS jakkoli pocítili, neboť se to vše opravovalo bez delších odstávek. Inu i dům s pečovatelkou službou nám 
stárne a už nyní si vyžaduje velké nároky na různé opravy. Příští rok uplyne 20 let od otevření prvního křídla objektu 
DPS. 

 

PODĚKOVÁNÍ HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE MGR. JANA GROLICHA 

Vážení hasiči, 

na tu noc, kdy se jižní Moravou přehnalo tornádo, 
nikdy nezapomenu. Pár desítek minut po katastrofě jsme 
přijeli na místo. Bylo to peklo. Všude popadané domy, 
tma a ticho. Měl jsem strach, kolik obětí si živel vyžádá. 

Mezi prvními, kteří přijeli na místo kromě zdravotníků 
a profesionálních hasičů, byli dobrovolní hasiči. Ale tím to 
neskončilo. V dalších dnech přijížděly pomáhat další 
jednotky z celé republiky. 

Chlapi, chci Vám touto cestou poděkovat! Když to lidé 
na jižní Moravě nejvíce potřebovali, neváhali jste ani 
minutu. A pomáhali jste hodiny, dny a týdny. Vážím si 
toho. Dokázali jste opět, jako už tolikrát, že jste 
nenahraditelnou složkou integrovaného záchranného 
systému.

Bohužel Vám kvůli platným opatřením nemohu předat 
tento pamětní list osobně a zasílám jej touto cestou. 
Doufám, že se někdy v budoucnu budeme moci potkat, 
abych Vám poděkoval osobně. 

Jižní Morava na Vaši pomoc nikdy nezapomene! 
Díky!, Jan Grolich 
(velké poděkování patří: Ing. V. Křížovi, T. Urbánkovi, 

 D. Farskému a Petru Včelákovi, jsem na Vás hrdý, sta)  
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NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Z VYŠEHRADU SMĚREM K AMERICE 

V prosinci se nám podařilo s firmou Rydval dokončit plánované veřejné osvětlení z Vyšehradu směrem k Americe. Ať 
nám všem dlouho slouží. 

INFORMACE Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LIBŠTÁT 
V pořadí šesté jednání zastupitelstva městyse Libštát v roce 2021 se 

konalo 15. prosince v zasedací místnosti radnice městyse Libštát.  
Zastupitelé na jednání mimo jiné schválili změnový list č. 3 na stavbu 

kanalizace „Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV - 3. etapa. Změnový list č. 
3 se týká víceprací spojených s provedením obnovy obrusných vrstev na 
silnicích II/283 a III/28311, kdy ve výkazu výměr nebyl (ani nemohl být – 
neuznatelné náklady) zohledněn požadavek správce komunikace na obnovení 
živičného povrchu v celé šíři komunikace. 

Také bylo nutné schválit rozpočtové opatření č. 3, rozpočtu městyse Libštát 
na rok 2021 a také pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 a 
střednědobý výhled rozpočtu městyse Libštát na roky 2021–2026. 

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

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ 

Na fotografii na titulní straně jsou tři králové, kteří na začátku ledna 
procházeli Libštátem. 

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA ROK 2022 
V příloze minulého čísla Libštátského zpravodaje se zatoulala žlutá 

barvička v měsíci únoru – ve středu 2. února bude svoz plastů. Omlouváme 
s Vám za chybičku. 

ZÁCHRANNÁ STANICE PRO 

ZVÍŘATA KONČÍ ČINNOST 
 

23. prosince 2021 ukončila svoji 
činnost Záchranná stanice pro 
handicapované živočichy z volné 
přírody v Libštátě. Příjem živočichů z 
volné přírody pro ORP Turnov bude 
nově zajišťovat ARCHA Centrum pro 
zvířata v nouzi při ZOO Liberec. 
Adresa pracoviště: ARCHA Centrum 
pro zvířata v nouzi při ZOO Liberec 
Ostašovská 570, 460 11 Liberec 11, 
tel. 728 040 610 

Záchranná stanice poskytuje 
pomoc handicapovaným volně žijí-
cím zvířatům (ne psům a kočkám), tj. 
takovým jedincům, kteří jsou v 
důsledku zranění, nemoci či jiných 
okolností či trvale neschopni přežít 
ve volné přírodě.  

 nasepojizeri.cz 

V úctě k Vám Pavel Janata | starosta

LIBŠTÁTŠTÍ JUBILANTI 
V měsíci lednu slaví své životní jubileum 

paní Jana Kubátová 
a pan Zdeněk Lhota. 

Srdečně gratulujeme a přejeme vše dobré. 
 

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ 
Ve čtvrtek 30. prosince 2021 zemřela ve věku 82 let 

paní Hana Šlechtová. Paní Hana Šlechtová, maminka 
našeho pana doktora MUDr. V. Šlechty, byla sluníčkem 
nejen pro své nejbližší, rodinu, děti a vnoučata, ale i pro 
všechny rodinné přátele, lidi ve svém okolí i pro kolegy 
ve Středisku křesťanské pomoci v Pardubicích, jejímž 
byla zakladatelka a dlouholetá ředitelka. Čest její 
památce. 
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LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ | PŘED 25 LETY | PROSINEC-LEDEN 1996-7 

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 články přímo do aktuálního čísla zpravodaje.  
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„To je naše obec“ – citace knihy Ladislava Lukáše 
HUMORKY

JAK LHALI. 
V čp.8, kde nyní Křížova kovárna, 

vyrábělo se mýdlo a prodávalo se do 
okolních vesnic. Dodnes je viděl na 
starém stropě stopy mýdla, které 
tam při vaření stříkalo. Teprve 
později tam zřídili kovárnu, ve které 
se scházívali lidé z okolí, z 
Košťálova, Kundratic, Svojku a 
Stružince. Vypravovali si různé 
šprýmy a vymýšleli nejpodivnější lži 
Jeden říkal, že mu švec udělal perka 
z tak řídké kůže, že mu táhly vodu 
až z potoka. Druhý vážně vykládal, 
že pokrývali šindelem střechu, při 
tom mu spadla sekyra a usekla mu 
nos a palec u nohy. Když mu to 
doktor přišíval, omylem přišil mu nos 
místo palce a palec místo nosu. Měl 
potíže při rýmě, protože se musel 
zouvat. Třetí vypravoval, jak 
pokrýval tak vysokou věž, že když 
mu spadlo kladívko, shnily u něj tři 
násady než dopadlo na zem. Čtvrtý 
měl kocoura, ten mu jednou zakous 
kanára. Za trest chtěl kocoura utopit. 
Uvázal mu na krk metrákový úhelník 
a hodil ho do vody. Když se ráno 
podíval oknem, viděl kocoura i s 
úhelníkem na zápraží. 

ŠPRYMAŘ NYKL 
Hajný Nykl, který bydlel v chalupě 

R. Rosemberga, byl samý šprým. 
Byl rád se všemi zadobře a tak při 
své službě si místo nadávek a 
výhružek pomáhal žertem. Když 
někoho přistihl v lese na dříví, říkal: 
Vemte si všechno, jen souše mi 
nechte! Když někdo hrabal jehličí 
nebo sbíral roští, říkal podobně: 
Vezměte si všechno, jen jehličky a 
roští mi nechte. Jednou si k němu 
přišel soused vypůjčit kružadlo. Nykl 
se vyhnul výpujčce: Poslouchej 
kmotře, všechno ti udělám, ale 
kružadlo ti nepůjčím. Jiný soused si 
vypůjčoval u Nykla peníze na krávu. 
Místo peněz dostal tuto odpověď: 
Poslouchej kmotře, všechno ti 
udělám, ale peníze ti na krávu 
nepůjčím. Jsi pápěra, kdybys krávu 
vedl, ještě by tě porazila a mohla by 

ti polámat hnáty. Ke Kukuloj do 
Jičína je daleko. To bych byl necita. 
Co by mi pak lidé řekli? 

VZPOMÍNKOVÁ VYPRÁVĚNÍ 
Jejich námětem jsou vzpomínky 

na staré časy, způsob života, staré 
zvyky, na významné události atd. 
Domnívám se, že tato vyprávění a 
před tím humorky nejsou psány 
přesně podle podání vypravěče, 
nýbrž literárně, spisovně, bez 
náznaků lidového slohu, vždyť ani 
nebyly zachyceny bezprostředně z 
vypravování, přece mají určitou 
dokumentární cenu. 

VLCI 
Na libštátských končinách za sta-

rých časů byli vlci. Starý Zajíc, 
nebožtík, sedlák "z rynku", šel kdysi 
v zimě z trhu po površku z Jilemnice 
končinami domů. Dochází k záduš-
nímu háji, když tu slyší za sebou 
dupot, jako když za nim někdo běží. 
Bylo již pozdě odpoledne, ke čtvrté 
hodině, k večeru se brzy stmívalo. 
Sedlák měl na sobě kožich, jak tenk-
rát nosívali, až po zem, s dlouhými 
chlupy uvnitř, v ruce než hůl. 
Ohlédne se a vidí, že se za ním 
žene vlk. Byl jako veliký pes. Sedlák 
neměl dlouho na rozmyšlenou. 
Neměl kam utéci, stavení nikde na 
blízku nebylo a daleko-li pak by 
doběhl ve sněhu, aby ho vlk nedo-
honil. Shodil honem ze sebe kožich 
a hodil si ho na hlavu, chlupy navrch, 
skrčil se čelem proti vlku na houpe-
ček / na bobek / a dobře kožich ze 
spodu držel. Vlk, když skočí, zarazí 
zuby a co drží, již nepustí. Tu se vlk 
proti němu přihnal, skočil mu na hla-
vu a vrazil zuby do kožichu. Jak tam 
stál na zadních nohou, milý sedlák 
ho chytil za ně oběma rukama a vlka 
držel pevně co měl síly. Přinesl ho 
tak živého hlavou dolů na zádech 
domů a na dvoře ve statku pod 
kaštanem mu ho klacky utloukli. 

Na Malé Straně v Nýdrlově statku 
pod hájem za dávných časů měli 
pode dveřmi u síně vysekaný práh. 
Štípalo se dříví tenkrát hned na 

prahu, který byl dřevěný, z obavy 
před vlky, kteří obcházeli v zimě za 
večera kolem stavení. Jen se 
setmělo, nebyl by se nikdo ven 
odvážil. V noci se dveře zavíraly na 
petlici. Bylo to v adventě, napadlo 
mnoho sněhu, dobře na dva lokte. 
Brzy se setmělo, sedlák se selkou 
byli v sednici, nesvítilo se, byli potmě 
a hovořili. Měli asi dvě malé děti, z 
nichž jedna byla holčička asi čtyřletá. 
V zimě se svítilo loučí. Holka chtěla 
na stranu. Sedlák ji rozsvítil louč a 
poslal jí do síně na houpačku, svítí 
si, drží louč a sedí. Vlk obcházel 
okolo, viděl pode dveřmi světlo, 
protáhl se dírou do síně, milou holku 
popadl a pod práh ven s ní. Holka 
držela louč v ruce, nepustila ji a 
oharek doutnal. Sedlák se nemohl 
holky dočkat, jde do síně, volá, holka 
nikde, neozvala se. Měl tušení, 
vyrazil dveřmi a vidí: po stráni se 
blíží světlo k lesu. Bylo již daleko. 
Pustil se do sněhu, ale daleko-li pak 
doběhl, vlk byl již v háji. Když z jara 
tál sníh, našli tam roztrhané dětské 
šatečky. 

OBĚŤ SVÉHO POVOLÁNÍ 
Ferdinand Pluhař, lomnický posti-

lion, po osm let dvakrát až třikrát 
denně dojížděl na libštátské nádraží. 
Dne 5.dubna 1878 po páté hodině 
odpoledne za hruškou nad nádražím 
byl přepaden a do krku střelen. 
V několika dnech podlehl svému 
zranění ve věku 56 let. Jak k tomu 
došlo: Za jízdy se k němu přidružil a 
přisedl neznámý muž, který ho v 
zatáčce za hruškou chtěl omráčit. 
Když se mu to nepodařilo, neboť 
Pluhař statečně svěřené zásilky 
bránil, střelil ho do krku a s lupem se 
dal na útěk. Těžce zraněný postilion 
dojel k vlaku, poštu odevzdal o 
loupežném přepadení telegrafováno. 
Byl obvázán, noviny přijal a do 
Lomnice v poštovním voze 
dopraven. Mluviti nemohl, jen, že 
vraha vídal v neděli ve městě. Za 
málo dní zranění podlehl. Stal se 
obětí svého povolání. 
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Historie a současnost 

DŮM ČP. 37 
1.března 1860 přikoupil Jan Brož, 

vlastnící dům čp. 37, od Františka Zajíce 
dům čp. 36 se zahradou. Tím čp. 36 
zaniklo. Roku 1877 byly odprodány 
pozemky a roku 1882 celé stavení 
v exekuci koupil František Zajíc. Nápis 
na záklopovém prkně kabřince: S Boží 
pomocí vystavěli František Wečerník a 
jeho manželka Anna. Josef Janata a 
Antonín Říha, tesaři, léta Páně 1882. 

Při sčítání roku 1910 jsou zde 
zapsány 2 rodiny – 5 osob. Při sčítání z roku 1921 je zde zapsána 1 rodina – 4 osoby. Do roku 1975 bylo čp. 37 trvale 
obydlené, nyní využíváno jako chalupa, majitelem Igor Macák. 

VÁNOČNÍ BLESK V LIBŠTÁTĚ OVLÁDL MÍSTNÍ ODCHOVANEC FILIP DOLENSKÝ

Poslední den minulého roku 
skončil již 33. ročník Vánočního 
šachového turnaje v bleskové hře, 
pořádaný ŠK Libštát, za podpory 
městyse Libštát.  

I přes stále trvající omezení si do 
Libštátu přijelo zahrát a pozdravit 
své šachové souputníky 45 hráčů a 
hráček téměř všech věkových 
kategorií. 

Jako obvykle přivítal všechny 
účastníky v pěkně rekonstruovaném 
sále místního kulturního domu 
starosta pan Pavel Janata. O chod 

turnaje se postarali dlouholetí 
členové ŠK Libštát a to Honza 
Šimůnek a Jiří Pospíšil. 

Hrálo se ve třech základních 
skupinách a poté ve třech finálových 
skupinách s tempem 5minut bez 
přídavku. Každý z hráčů sehrál 28 
partií. 

V samotném turnaj vyhrál místní 
odchovanec „Fíla“ Dolenský, který 
tak překonal úspěchy svého táty 
Milana, který se v minulých ročnících 
pral několikrát o vítězství.  

Domácí odchovanec Filip Dolen-
ský je také nejmladším šachistou co 
tento turnaj vyhrál a prvním 
šachistou v 33. ročnících tohoto 
turnaje pocházející z místního oddílu 

Filip ve finálové skupině vyhrál s 
náskokem jeden a půl bodu před 
Jaroslavem Flašarem a favoritem 
turnaje Janem Lajblem. 

Pořadatelé turnaje děkují všem 
hráčům a podporovatelům turnaje za 
účast a přejí vše nejlepší v roce 
2022, hodně šachových úspěchů a 
zábavy.

 

Cukrárna Olala 
NOVĚ OTEVŘENÁ CUKRÁRNA 

 

Knihovna v Libštátě 
SHRNUTÍ ROKU 2021

Zveme Vás do nově otevřené 
cukrárny, otevřena od 1.2.2022 (ke 
kávě zdarma koláč, makronka). 

Velký výběr zákusků, chlebíčku, 
francouzská vína, rukodělná výroba, 
dětský koutek.  

Doplňkový sortiment, Mixit, káva 
z pražírny, dárková balení.  

Rozvoz nad 10ks zdarma 
Košťálov, Libštát, Kundratice (popř. 
po telefonické domluvě)  
Otevírací doba: Út - So 8:30 – 16:00  
Telefon 702 413 235  

Těšíme se na Vaší návštěvu! 
Cukrárna Olala 

Na začátku roku nám nebylo 
přáno a knihovnu jsme nemohli v 
lednu z důvodu vládních opatření 
otevřít. Od konce února jsme mohli 
otevřít tzv. knihovní okénko, které 
fungovalo až do poloviny května. 
Knihovna byla opět otevřena pro 
veřejnost 12. května.  

Během roku se zaregistrovalo 14 
nových čtenářů. Celkem za celý rok 
2021 evidujeme v knihovně 503 
výpůjček, průměrně vypůjčíme 
během jedné otevírací doby cca 12 
knih. K 31.12.2021 máme v 
knihovně 2 942 knih. 

 

    V roce 2021 proběhly 2 soutěže 
pro děti, beseda s autorkou knih a 
výstava obrázků. Dále byla naše 
knihovna nominována do celostátní 
soutěže Knihovna roku 2021, ve 
které získala ocenění za příjemné 
prostředí a velký potenciál pro další 
rozvoj komunitních aktivit. 

Doufáme, že se Vám v novém 
roce bude v knihovně líbit alespoň 
tak, jako v roce minulém. ☺ 

Knihovna je otevřena každý 
pátek od 13.00 do 16.00.  

Těšíme se na viděnou! 
Anežka Plívová
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