strana č. 2

V Libštátě to žije
1.

2.

1./ Upravené trasy na Kundratické
magistrály | běžecké tratě Kundratice | na
Končinách | foto sl. Aneta Jechová
V neděli 22.1 jsme měli letos zatím
jedinou možnost si užít upravených
běžeckých tratí v Libštátě na Končinách
2.-3./ výjezd jednotky sboru dobrovolných
hasičů městyse Libštát | 31/1 | foto
starosta
V pondělí 31. ledna naše jednotka SDH
zasahovala hned na několika výjezdech,
ve většině případů řešila odstraňování
spadlých stromů po vichřici na silnici
4./ nově otevřená cukrárna Olala | 1/2 |
foto starosta
V úterý 1. února byla znovu otevřena
cukrárna Olala.

3.

4.
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BUĎTE ZDRÁVI, VÁŽENÍ A MILÍ LIBŠTAŤÁCI, SPOLUOBČANÉ, SOUSEDÉ, ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE,
Letošní zima je opět taková, jakou známe z posledních několika let, prostě nic moc. Když už napadne trochu sněhu,
tak je druhý den obleva a sníh skoro nikde. Loni jsme si dostatečně, hojně a dlouho užívali Kundratické magistrály
(běžecké tratě Kundratice) a také LSD (libštátské sáňkařské dráhy) na cestě z Větrova na Končiny. V letošním roce
jsme Kundratickou magistrálu na Končinách mohli otestovat jen jednu krásnou zasněženou a slunečnou sobotu, druhý
den už to nebylo možné. Tak uvidíme, jestli se na nás zima ještě letos usměje.
Na radnici se mimo jiné aktuálně zabýváme přípravou rozpočtu na tento rok a také připravujeme a dolaďujeme
plánované letošní akce, které se budou konat při příležitosti 700. výroční od první písemné zmínky o Libštátě. Pokud
všechno dopadne, jak si zatím plánujeme a život se nám vrátí konečně do dřívějších kolejí, tak se máme na co těšit a
mohli bychom si to všichni společně užít. Kulturní, duchovní, společenské a sportovní akce je totiž to, co nás všechny
spojuje, stmeluje a vytváří ten správný harmonický a spokojený život v našem krásném Libštátě.

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. LIBŠTÁT

MODERNIZACE SUTERÉNNÍCH PROSTOR V OBJEKTU KD

Poskytuji Vám informace z jednání sboru zástupců, ze
dne 14. ledna 2022, na kterém se řešily tyto body:
1/ rekapitulace dosavadního průběhu prací
- byly průběžně řešeny námitky k soupisům nároků
(po ukončení lhůty k podání námitek)
- byla pořízena data od ČHMÚ pro zpracování
vodohospodářských opatření v PSZ (plán spol. zařízení)
- vysoutěžená firma provedla v terénu sondy pro
zpracování geotechnického průzkumu (obdržen na konci
listopadu 2021)
- byla oslovena správa lesů MÚ Semily ohledně
vyjádření k vybraným lokalitám k významným
nesouladům lesních pozemků (skutečný stav oproti stavu
v KN)
- průběžně byl upravován PSZ
2/ informace o řešení námitek k soupisům nároků
(byly řešeny námitky některých vlastníků k soupisu
nároků)
3/ informace o rozpracovanosti plánu společných
zařízení (cesty, svodné příkopy, tůň)
4/ seznámení s dalším průběhem prací
- budou obeslány dotčené orgány státní správy
ohledně vyjádření se k navrhovanému PSZ
- po zapracování připomínek PSZ uložen na úložiště
RDK (regionální dokumentační komise) v Hradci Králové
- jednání RDK
- PSZ upraven dle připomínek členů RDK
- schválení PSZ zastupitelstvem obce (příp.
zastupitelstvy sousedních obcí)
- zpracovávání návrhu nového uspořádání pozemků vlastníkům bude zaslána 1. varianta nového uspořádání,
v průvodním dopise budou uvedeny konzultační dny

V loňském roce jsme se touto dobou věnovali velké a
velmi zdařilé rekonstrukci sálu v KD. Letos jsme se opět
vlastními silami naší technické skupiny a panem Pavlem
Janatou st. (zedníkem) vrhli do modernizace suterénních
prostor v objektu KD. Přesněji řečeno se jedná rozdělení
prostor dílny naší technické skupiny, kdy se příčkou
oddělí samostatný prostor pro garážové stání DA
(dopravní automobil) značky Ford naší jednotky sboru
dobrovolných hasičů. A dále se propojí prostor zbrojnice
s prostorem pod jevištěm sálu KD. A to vše za účelem
možnosti využívání těchto hodně nevyužívaných prostor
pro naší výjezdovou jednotku, kde by mohla být prostorná
šatna, včetně sociálního zařízení a sprchy, se kterou ve
staré zbrojnici nebylo bohužel počítáno. Tímto se nám
vyřeší problém s parkováním zánovního DA v suchých
prostorech a zároveň budou naše automobily jednotky
pod jednou střechou, v jednom objektu. No a také bude
mít jednotka více potřebného zázemí, které jí prostě ve
stísněných prostorech chybělo. Budeme také jednat o
možnosti pořízení třech nových elektricky poháněných
sekčních zateplených vrat do prostor garáží a dílny
technické skupiny.

INFORMACE Z 1. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
První jednání zastupitelstva městyse Libštát v roce
2022 se konalo ve středu 19. ledna 2022 v zasedací
místnosti radnice městyse Libštát.
Kompletní zápis z tohoto jednání, ze kterého se
dozvíte detailnější informace, je jako vždy k náhledu na
webových stránkách městyse Libštát.
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KANALIZACE V LIBŠTÁTĚ | PŘEPOJOVÁNÍ DO NOVÉ KANALIZACE

Pomalu nám bude končit zima a
nastanou jarní měsíce, které Vám
umožní se pustit do přepojování
Vašich nemovitostí do nové splaškové kanalizace. Proto si Vám velmi
pěkně dovolím připomenout pár
důležitých informací.
Na radnici Vám (mimo objekty
v lokalitě Ptačák a Větrov) oproti
podpisu stále předáváme jedno paré
projektové dokumentace domovní
(soukromé) a veřejné kanalizační
přípojky vypracované speciálně pro
Váš dům. Tato dokumentace Vám
pomůže k realizaci domovní části
přípojky napojené do ukončené
veřejné části kanalizační přípojky,
většinou umístěné na Vaší hranici
s veřejným prostorem. Ne vždy se
však podaří vše tak, jak bylo
zamyšleno a vyprojektováno, tak i
v projektové dokumentaci mohou být

SVAZEK OBCÍ KOŠŤÁLOV A
LIBŠTÁT

Plánované odečty se uskuteční
koncem dubna 2022. Majitelům
bytových domů a dalším –
především podnikatelským subjektům můžeme na vyžádání provést i
vyúčtování v průběhu roku s provedením samoodečtu a nahlášení
stavu účetní Svazku p. Věře
Seidlové, tel. 739 098 345, e-mail:
ucetnisvazku@kostalov.cz.

oproti skutečnosti menší odchylky a
nesrovnalosti, které spolu určitě
hravě vyřešíme.
Úmysl přepojit se do nové
kanalizace musí být ohlášen předem
v pracovní dny v době od 8 do 18
hodin u jedné z těchto autorizovaných osob:
pan Pavel Janata, starosta
(tel.:724 180 470); pan Karel Mádle
ml. (tel.: 734 854 035); pan Miroslav
Doškař (tel.: 724 224 672); pan
Jaroslav Polák (tel.: 603 569 593).
Řádné napojení vašeho domu
spočívá především v přímém propojení domovních odpadních vod z vašeho objektu (bez průchodu septikem, zemním filtrem nebo čističkou)
a odpojením dešťových vod.
Autorizovaná osoba rovněž ověří
stav vašeho vodoměru v den
přepojení a vše potvrdí podpisem

v závěru Výzvy k napojení domu,
kterou jsem Vám doručil osobně,
nebo do poštovní schránky (zatím
mimo 2. a 3. etapu).
S Vaší realizací kanalizačních
přípojek si Vám doporučujeme
oslovit tyto zkušené řemeslníky a
bagristy: pan Jiří Jerie (tel.:
737 849 832), pan Miroslav Valenta
(tel.: 603 594 676), pan Petr Vlček
(tel.: 737 765 596), firma Čech a
Polák (tel.: 603 569 593), pan Martin
Kousal (728 311 422) a Pavel
Tláskal (727 851 967), pan Miroslav
Doškař (724 224 672) a pan Labík
(tel.: 734 643 307).
Pokud nebude realizace propojení přípojky ve Vašich silách , tak si
tyto výše uvedené řemeslníky včas
zamluvte, ať máte klid.

TRAKTOR ZETOR 7245

ŠPATNÁ KRYTINA NA RADNICI

S ohledem na skutečnost, že se
nám podařilo získat traktor ZETOR
6245, budeme v brzké době
zveřejňovat záměr prodeje traktoru
ZETOR 7245 s velmi bohatým
příslušenstvím (čelní nakladač,
lopata, vidle a sněhový pluh). Pokud
budete mít zájem, bude nutné se do
výzvy přihlásit.

TRAKTOR ZETOR 6245

Zastupitelé městyse Libštát na
svém lednovém jednání schválil
účast městyse Libštát na dražbě
traktoru ZETOR 6245, který se nám
podařil v vydražit za přijatelnou cenu
a získat do našeho vozového parku
technické skupiny městyse Libštát.
Traktor je ve velmi dobrém
technickém stavu, splňuje to, co
jsme si od něj představovali a bude
nám velmi dlouho sloužit pro naše
potřeby, lépe než zbytečně široký
traktor (horal) ZETOR 7245.

LESNÍ HOSPODÁŘSKÝ PLÁN

V letošním roce nám končí
platnost lesního hospodářského
plánu, tudíž bude nutné v tomto roce
nechat zpracovat nový lesní
hospodářský plán pro naše lesy.

Po jedné lednové větrné vichřici
zůstalo na zemi okolo naší radnice
mnoho malých kousků střešní krytiny
(asfaltový šindel) z naší střechy
radnice. Vylezli jsme na střechu a
nestačili jsme se divit v jak špatném
stavu je tato krytina, která bude
potřebovat co nejdříve kompletní
výměnu.
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MODERNIZACE POČÍTAČOVÉ UČEBNY V MASARYKOVÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Celková a komplexní modernizace počítačové učebny v podkroví naší Masarykovy základní školy, měla začít již
v loňském roce. S ohledem na časově náročné kontrolní mechanizmy při vyřizování dotace z IROP a finálnímu
potvrzení získání dotace na konci roku 2022, jsme se do celkové modernizace počítačové učebny s chutí pustili po
novém roce. Termín dokončení akce je stanoven do 31. března 2022. Je naplánována výměna nosné podlahové
konstrukce (OSB), pokládka nová podlahové krytiny, nové rozvody elektroinstalace, nová výmalba, nové osvětlení, nová
klimatizace, nové počítačové stoly a nábytek, nový server, počítače a monitory. Děti se mají na co těšit.

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2022

Dovolujeme si Vás požádat o včasné zaplacení
místních poplatků za odvoz odpadů a poplatků za psy.
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
ubytování). 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.

LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ | PŘED 25 LETY

Únorové číslo Libštátského zpravodaje před 25 lety,
tedy v roce 1997, nebylo vydáno.

LIBŠTÁTŠTÍ JUBILANTI
V měsíci únoru slaví své životní jubileum
paní Vladimíra Ničová,
paní Alice Siropolková,
paní Marta Křížová,
paní Jiřina Rosenbergová
a pan Kamil Jedlička.
Všem srdečně blahopřejeme.

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ
V sobotu 8. ledna roku 2022 zemřela tiše ve věku
nedožitých 96 let paní Anna Švecová, maminka pana
Libora Vlčka, bagristy. Čest její památce.

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ

Zásah jednotky sboru dobrovolných hasičů Libštát,
vyfotografoval Pavel Janata - starosta.

V úctě k Vám Pavel Janata | starosta

Knihovna v Libštátě
HRY K ZAPŮJČENÍ A BLÍŽÍCÍ SE MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Vážení čtenáři,
obdrželi a zakoupili jsme do knihovny nově i několik her, které je možné si zapůjčit. S novým měsícem máme v
knihovně také nové knihy pro všechny věkové kategorie.
Měsíc březen je měsícem čtenářů.
Také letos jsme připravili soutěž pro
děti. Součástí soutěže bude návštěva
několika míst v Libštátě a vyplnění
průvodního sešitku. Podrobnosti se
včas dozvíte na našich facebookových i
Instagramových stránkách.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Anežka Plívová
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JEŠTĚ O PŘEPADENÍ POŠTY.
U silnice u bývalého libštátského
nádraží, která dělí pole patřící
rolníkům z Malé Strany, stávala
stará a silná hruška. Říkalo se tam U
hruštičky. Na stromě býval svatý
obrázek. O jeho původu se vypráví
toto Když ještě vozívali poštu z
Lomnice n./P.do Libštátu na nádraží,
přepadávali často v těchto místech
poštovní vůz lupiči. Při jednom
takovém přepadu lupiči postiliona
svázali, ucpali mu roubíkem ústa,
aby nemohl volat o pomoc a chystali
se otevřít vůz. Najednou zadul silný
vítr a se stromu se začaly sypat na
zem plané hrušky jako déšť. Koně
se velmi lekli a střemhlavě pádili na
libštátské nádraží, kde se zastavili.
Když železniční zřízenci neviděli na
kozlíku kočího, myslili, že se koně
splašili a postiliona ztratili. Proto ho
šli hledat a našli ho polomrtvého až
u hrušky.
Přivedli ho k vědomí a on jim pak
vyprávěl, že lupiči utekli po odjezdu
vozu, poznali, že všechno je
ztraceno. Postilion pak koupil
obrázek a pověsil ho na památku na
strom. Postilion se jmenoval Josef
Zajíček a byl z Bořkova. Tento
příběh se stal v roce 1865.
CHYTRÝ UČEDNÍK.
Řezník Ladislav Matouš byl jako
učedník zaměstnám v Libštátě. Mistr
ho poslal do Lomnice n./Pop. s
uzenářskými výrobky a na zpáteční
cestě měl naložit tele, které cestou
do Lomnice koupil v chalupě tzv.
Šímovně. V Lomnici se setkal se
známým respicientem finanční
stráže, který ho požádal, aby ho
svezl do Libštátu. Učeň se zalekl, ale
hned si věděl rady. Vymlouval se, že
jede za město ke koželuhovi
Havrdovi pro kůže. Dobré dvě
hodiny pojezdil s koněm za městem
a vracel se domů domnívaje se, že
respicient již odešel. Jaké však bylo
jeho leknutí, když z Bartoškova
hostince vyšel zmíněný pán a přisedl
do vozu. Učeň znovu přemýšlel, jak

POVÍDKY

by se spolucestujícího zbavil. Maje
bujného koně uháněl tak prudce s
kopce po silnici, že se návojník utrhl
a vůz sjel do příkopu. Oba cestující
vypadli, ale žádnému se nic nestalo.
Kůň se spokojeně pásl. Učeň začal
opravovat vůz a respicient s
hubováním, že vícekrát takovým
vozem nepojede, šel napřed pěšky.
Učeň se vrátil do Šímovny a tele
přivezl domů.
LIBŠTÁTŠTÍ ŠPENDLIKÁŘI.
Tak se prý říkalo libštátským
občanům, proto, že 300 /!/ živností tu
vyrábělo špendlíky. Výrobci je
posílali trhovcům, kteří je pak
prodávali. Špendlikářství bylo v
pozdějších
letech
vytlačeno
tkalcovstvím a zemědělstvím.
LIBŠTÁTŠTÍ PTÁČNÍCI.
Libštátští chytali ptáky. Říkalo se
jim dlouho ptáčníci nebo čihaři. Z
občanů, kteří se tímto podivným
řemeslem zabývali, byl nejznámější
občan Fejfar, řečený Hejbalík /
protože prodával hejblata, čili
kvasnice / a občan Chmelík. Do
dnešního dne se zachoval název na
Čihadlech nebo Čihadla. Tam
ptáčníci líčivali hlavně na podzim, při
tahu ptactva na jih. K tomu účelu
chovali ptáky, kteří jim měli
přivolávat jiné. Říkalo se jim
spárováci / spárují se do páru /. Nad
malým borovým hájem za slunného
počasí roztáhli síť a pustili z klece
spárováka. Pod smrčky dávali klece
s jiným zpěvným ptactvem, jehož
zpěv měl rovněž přivolávat. Od sítě
vedla šňůra do nedaleké boudy,
roštím zamaskované. Tam číhali
ptáčnící. Když se slétlo k
spárovákům hojně ptáků, čihaři
zatáhli šňůrou a síť ptáky přikryla.
Nejvíce práce měli ptáčníci vždy
před posvícením. Jiní vykládají, že
přezdívka ptáčníků vyšla z výkladu
znaku Libštátu. Na něm jsou totiž
dva ptáci hledící na lípu mezi nimi
stojící. A ta lípa měla zase na
svědomí, že se libštátským

přezdívalo též páni z Leipzigu /Lípa
je německy Leipe /.
PROČ NEBYLO NÁDRAŽÍ PŘÍMO V
NAŠEM MĚSTYSI
Jednoho večera se sešli dva
tvrdohlaví občané. Byl to zámožný
sedlák Janata, který přišel ke
Končinskému do hostince, kde je
dnes prodejna textilu a obuvi. Starý
Janata jako by žertem pronesl, že
když je tady ta dráha a na jeho
pozemku bude stát nádraží, že si
tedy zřídí u nádraží hostinec. Toho
se lekl hostinský Končinský a
podplácel kdekoho, aby bylo nádraží
až za obcí na pozemku od
poplužního dvora v Košťálově.
Končinského to stálo mnoho peněz,
ale podařilo se mu, že Libštátští
chodili až do roku 1948 přes půl
hodiny na nádraží za hranice své
obce.

DĚTSKÝ FOLKLÓR

Vlastní a nejcharakterističtější
dětskou tvorbou jsou říkadla, která
mají
buď
funkci
škádlivou,
rozčítávací, nebo určena jsou k
cvičení výřečnosti či pojíce se
k nejrůznějším příležitostem.
Přednášely se /dnes ji děti
nehrají /rytmicky buď po jedné
slabice nebo po dvou, zřídka i po
třech, při čemž se po řadě ukazuje
na jednotlivé hráče až poslední
slabika
vyslovená
význačným
způsobem vylučuje hráče určeného
k honění.
Anděl Páně koupil sáně,
svatý Prokop ten je rozkop,
svatý David dal je spravit,
svatá Máři Magdalena, ta to na
ně pověděla,
svatý Vít byl za to bit.
Náš táta si mámu chválí,
že mu málo dříví spálí,
při dost malém polínčičku
uvaří mu polívčičku.
Můj táta je hodnej táta,
já jsem jeho vlastní syn,
von měl pytel dvacetníků,
já jsem mu je vynosil.?
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Když jsem se z toho zpovídal,
pan páter mě povídal,
mám-li ještě dvacetníky,
abych mu je dal.

Kdes byl Martínku? Na horách,
tatínku,
Cos tam dělal,Martínku? Pásl
husy tatínku.
Cos tam dostal Martínku? Čtyři
zlaté, tatínku.
Komu paks je dal Martínku?
Muzikantům, tatínku.
Jakoupak ti zahráli? Lalala mik
mik mik voženil se kominík,
vzal si ženu maličkou, dal ji za
krk paličkou.
Jedna druhé řekla,to když chleba
pekla,
dáme nohy dohromady, užijem si
tepla.
Nebe peklo ráj, kam se duše daj,
do nebíčka,
do peklíčka, je tam bílá
holubička, nebe peklo ráj.
Směj se smíšku,
dám ti šišku,
směj se ještě,
dám ti kleště.
Žide, žide vstávej,
pod policí házej,
nedáme to zvoniti,
až nás budeš honiti.
Svatý Vít kořen štíp,
svatý Prokop ten ho nakop,
svatý Petr ten ho natrh.
Narodil se kloboučník
na peci v louči,
kloboukem točí kloboučník.

Rozpočítávadla
měla
svou
pevnou funkci v dětských hrách. Jimi
se určovali hráči,kteří se pak ujímali
příslušných úloh.
Spadla jehla do potoka,
říkali jí klíč,
na koho jiného padne,
ten musí jít pryč.
Rak leze z díry,
nese sebou knihy,
jedna mu upadla,
koza mu jí popadla.
Huš, huš, huš,
vrazím do tě nůž,
vrazím do tě zavíráček,
budeš pískat jako ptáček,
vrazím do tě kudličku,
vyrazím ti dušičku.
Některá rozpočítadla začínají
číslovkami.
Jedna dva,to jsem já, jedna tři, to
jsme my,
jedna čtyři, leze z díry, jedna pět,
trhá květ,
jedna šest, ten má čest, jedna
sedum, vyšel před dům,
jedna devět, ty seš medvěd,
jedna deset, zůstal viset.
Jedna dva tři čtyři pět, cos to
sněd,
Pečeni.
Kdes jí vzal?
V kuchyni.
Proč s to bral,
protože bych žral.
Tos dobře udělal.
Zvláštností rozpočítadel je časté
užívání skomolenin. Jde obvykle o
cizí slova z vojenského prostředí /
obršt, aine, flígen /, tedy slova
německá, ale i slova latinská.

Tříkrálová sbírka
Děkujeme za štědrost při letošní tříkrálové sbírce. Pro
Oblastní charitu Jilemnice se celkem vybralo 517.926Kč.
Všem velice děkujeme.
tým Oblastní charity Jilemnice

Enyky,
benyky,
knedlíky!
Káča je vařila,
byly moc veliký,
slzám balzámtruc!

nemastný

Evangule v jednom důle,
na vrchu jsou ptáci,
vyhnali nás Turci,
vyhnali nás na kopeček,
koupili nám bubíneček.
Na bubínek bum, bum,
na housličky, fidli, fidli,
a ty kluku z buku vyjdi ven.
Engele, bengele, gutamóra,
pojedeme do Angóra,
a z Angórado Benátek,
nakoupíme pimprdlátek,
pimprdlátka do putýnky
mezi malé hospodyňky.
Hospodáři, medvědář, půjdou od
nás pryč!
Setkáváme se i s říkadly
složenými jen ze samých nebo
téměř samých zkomolenin, která
právě jako cizí slova zaujímala děti
nezvyklým zvukem " tajemství ".
En ten týny, straka dyky,
týna straka dykyta,
buje, buje, buc!
Ene bene tyka malá,
obršt ainen rozmarina,
hala balapamprdlíka
hala bala cvek.
En ten týne sou raka dýny,
sou raka dykyta,
na bůja buc, tys to všeckospuc.
Ene bene pika mora,
ercepelcedo pekelce draus.
Fazhen šklíben, zuby flígen,
červená teken, nebreken.
Ladislav Lukáš
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Historie a současnost
DŮM ČP. 38
Roku 1629 kupuje od Jonáše Pátka Samuel (asi) Uhlíků,
po té se majitelé často střídají. K domu patřilo 38 jiter
pozemků. V roce 1850 prodává polovinu Petr Brož k čp.
158.
V tomto domě se odedávna obchodovalo. Podle
smlouvy trhové ze dne 31. května 1873 nabyli objektu Josef
Štembera s manželkou Františkou, každý na polovici.
Štembera provozoval výčep lihovin, Štemberová měla
krupařství. Roku 1878 zde byl v nájmu pekaž Jan
Makovička, roku 1881 zde měla krupařství Kateřina
Hlaváčová, roku 1886 František Hadinec tkalcovství. Roku
1889 se připomíná jako nájemník Samuel Schönfeld jako
výčepník lihovin. Prodej za něj obstarával jakýsi Roubíček,
prý Žid. Trhovou smlouvou ze dne 23. dubna 1889 se ujali
domu manželé Josef a František Sedláčkovi, každý
z polovice. Po všechně se tu říkalo „Ve skladě u Sedláčků“
16. dubna 1902 byla povolena přístavba hospodářských
místností. 20. července 1904 povolena přístavba nové
pekárny a výčepu kořalky. Při sčítání roku 1910 je zde
zapsáno 5 rodin – 21 osob. Při sčítání osob z roku 1921
jsou zde zapsány 4 rodiny – 14 osob.
V roce 1932 koupili dům Josef a Milada Kabelákovi,
každý na polovic. Kabelák pocházel z Valdic u Jičína a
zařídil zde prodej šicích strojů a jízdních kol. Od roku 1947
zde má obchod s materiálním zbožím Vojtěch Čáka, rodem
z Příbrami, známý autor obrazu panorama Libštátu.
Po smrti Kabeláka zdědila polovinu domu Milada
Kabeláková, rozená Nechanická z Loukova., která vedla
živnost nějaký čas dále. Čákova drogerie byla v roce 1950 znárodněna a včleněna do n.p. Chemodroga. Počátkem roku
1951 přejmenována prodejna na Liberecký obchod drobným zbožím (potud opis z listu)
Drogerie byla v celém přízemí až do roku cca 1960. V poschodí měl Jan Kovařík opravu obuvi asi do roku 1971.
Roku 1969 byly povoleny Jaroslavu a Jaroslavě Žďánským drobné stavební úpravy, dokončeny i s novou střechou a
omítkou asi v roce 1990. Velké kůlny za domem byly zbourány. V roce 2014 vlastní dům Jaroslav Matoušek a Hana
(roz. Žďánská).
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
V září jsme se sešli v hojném
počtu, děti na uvítanou shlédly
divadelní
představení
„Vodník
Bublinka“.
Letošní podzim jsme si užili i přes
různá začínající protipandemická
opatření. Na zahradě jsme nezaháleli, věnovali jsme se sklízení
podzimní úrody (brambory, dýně
atd.). Stihli jsme shrabat listí a
připravit záhony na zimu. V říjnu
jsme
upořádali
akci
„Malý
zahradník“, při které nám někteří
rodiče s dětmi pomohli při zazimování zahrady. Za to jim patří
poděkování ☺. Podzim byl letos
vydařený, a tak jsme mohli podnikat
kratší i delší environmentální procházky podzimní přírodou.
V měsíci listopadu začala pro
předškolní děti „Sportovní školička“.
Během 7 lekcí se seznámily

s různými sporty např. fotbal, florbal,
košíková, volejbal, atd.
Místní jáhen pan Mgr. Pavel
Šimůnek nám připravil velice
zajímavé výchovně-vzdělávací programy Dušičky, Cesta do Betléma.
Programy přizpůsobil dětem předškolního věku a byly pro ně velice
přínosné. Děti měly možnost zakusit
atmosféru Božího svatostánku a
zazpívat si v kostele písničky a
koledy. Pro návštěvníky místního
hřbitova vyrobily andělíčky, kterými
vyzdobily vchod do kostela.
Začátkem prosince děti dostaly
mikulášskou nadílku. Adventní období jsme si užili. Vyzdobili jsme
naší MŠ, ustrojili vánoční stromeček,
vyráběli vánoční přání a dárky, pekli
a zdobili perníčky. Připomněli jsme si
tradiční zvyky např. rozkrajování
jablíček,
házení
střevíčkem,

pouštění lodiček,… A nakonec pro
děti TO nejdůležitější: dáreček, který
si každý odnesl domů.
V novém roce 2022 jsme s dětmi
nacvičili a nazpívali pro občany
městysu Libštát Zdravici „Tři
králové“, jejíž záznam pan starosta
P. Janata zveřejnil na webu.
Každý rok se těšíme ze sněhové
nadílky a hodně času trávíme
s dětmi venku. Jakmile napadne
sníh, vezmeme lžíce na sáňkování a
užíváme si do sytosti zimních
radovánek na našem kopečku na
zahradě MŠ. Snad nám letos
sněhová peřina dlouho vydrží!
učitelky MŠ:
Hana Bukovská
Alena Kloboučková
Jiřina Dědková

KONEC POLOLETÍ V MZŠ LIBŠTÁT
Na začátku prosince se naše
výuka částečně přesunula do
virtuálního počítačového světa.
Postupně si hybridní výukou, kdy se
část dětí učilo distančně doma u
počítače a část prezenčně ve škole,
prošly téměř všechny třídy. Situace
se zlepšila až těsně před Vánocemi,

to se všechny třídy vrátily k výuce ve
třídách.
Ve škole se neustále něco tvoří.
Žáci se naučili, jak vyrobit dekorativní barevný písek a při pracovních
činnostech měli příležitost si
vyzkoušet kreslení na dřevo pomocí
pájky. Vyráběli dárky pro své
nejbližší. Zároveň se již tradičně
vytvářela přáníčka, která byla
předána do místního domu s pečovatelskou službou.
Po návratu do školy 3. ledna
jsme se všichni testovali dvakrát
týdně a děti s pozitivním antigenním
testem byly neprodleně odesílány
domů a na PCR test. I když je

situace nelehká, v lednu byla
v krátké karanténě pouze jedna třída
a výuka mohla probíhat běžným
způsobem.
V pátek 21. ledna proběhl ve
spolupráci s DDM Sluníčko z
Lomnice nad Popelkou projektový
den zaměřený na polytechnické
vzdělávání. Proč zrovna polytechnika? Protože rozvíjí u dětí znalosti a
dovednosti v technickém prostředí,
pomáhá vytvářet správné pracovní
návyky, které využijí v běžném
životě a později i v pracovním
prostředí. Posiluje zájem o technické
obory, podporuje kreativitu a touhu
tvořit. Ale hlavně je to zábava! Děti si
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mohly během dopoledne zkusit
programovat malé roboty. Vymyslet,
sestavit, spustit, a pak už se jen
dívat, případně znovu přeprogramovat.
V posledním lednovém týdnu se
také konal pro 7. třídu lyžařský
výcvikový kurz v Kořenově na chatě
Zvonice. I přes mnohá svízelná

hygienická pravidla a doporučení i
zhoršující se epidemiologickou
situaci sedmáci nakonec v pondělí
24. 1. na výcvik odjeli. Pod vedením
zkušených učitelů tělesné výchovy,
kteří se změnili na lyžařské
instruktory, všichni pětidenní kurz
absolvovali na jedničku.
V pondělí 31. 1. děti obdržely od
svých
třídních
učitelů vysvědčení
a tím vstoupily do
druhého
pololetí
tohoto
školního
roku, který je tak
trochu jiný než ty
minulé.
Budeme
věřit, že se vše
bude jen zlepšovat
a děti si užijí

doznívající zimu o jednodenních
pololetních prázdninách v pátek 4.2.
a brzké jarní prázdniny, které je
čekají již od 14. února.
Mgr. Kateřina Malečková a
Mgr. Jana Kmínková

Bezpečnostní situace v Libštátě
ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V KATASTRU MĚSTYSE LIBŠTÁT 2021
Na začátku roku 2022 bylo na
Obvodním oddělení PČR v Semilech
provedeno vyhodnocení bezpečnostní situace v katastru městyse
Libštát za kalendářní rok 2021.
V průběhu roku 2021 byly na
území městyse Libštát zaevidovány
a prošetřovány celkem 4 trestné
činy. V jednom případě se jednalo o
úmrtí, kdy prošetřením vyšlo najevo,
že se daný čin nestal a úmrtí bylo
bez účasti další osoby. V dalších
třech případech se jednalo o
krádeže
prosté,
či krádeže
vloupáním. Pouze v jednom případě
se pachatele podařilo dohledat, kdy
se jednalo o skupinu čtyř pachatelů,
kteří se jako spolupachatelé vloupali
do chalupy v úmyslu odcizit zařízení.
Vyrušením pozorného oznamovatele
se pachatelé dali na útěk a zařízení
chalupy nestihli ukrást. Díky výborné
práci policistů byli dohledáni,
ustanoveni a později postaveni před
soud.
Dále bylo evidováno 23
přestupků. Celkem 19 přestupků
bylo potřeba prošetřit, kdy se v 6
případech jednalo o přestupky
týkající se porušení dopravních

předpisů a malých dopravních
nehod, odeslané k projednání na
odbor dopravy do Semil. Dále v 5
případech o přestupky proti
občanskému soužití odeslané k
projednání na Městský úřad do
Lomnice nad Popelkou. V pěti
případech se jednalo o přestupky
proti majetku, které se nepodařilo
objasnit. V jednom případě se
jednalo
o
podání
alkoholu
nezletilému, tedy osobě mladší 18
let, kdy pachatelé byli následně
vyřešeni v příkazním řízení. V
jednom případě se jednalo o
přechovávání malého množství
omamné a psychotropní látky,
marihuany, kdy pachatel byl vyřešen
v příkazním řízení. A dále porušení
vládního nařízení v rámci COVID-19
odeslaného na Krajskou hygienickou
stanici do Liberce k dalšímu
projednání.
Celkem 4 přestupky byly
vyřešeny přímo na místě v příkazním
řízení, kdy se jednalo o přestupky
týkající se porušení dopravních
předpisů a malých dopravních
nehod.

V roce 2020 byly evidovány
celkem 2 trestné činy a dále 13
přestupků. Oproti roku 2021 nastal
nárůst
trestné
činnosti
i
přestupkového jednání, kdy z
pohledu objasněnosti tato u
trestných činů klesla ze 100% na
50% a u přestupků stoupla z 76% na
82,6%.
I přes tyto stále pozitivní výsledky
bych rád apeloval na všechny
občany, aby byli ostražití ke svému i
cizímu majetku, jako výše zmíněný
pozorný oznamovatel, který svým
včasným oznámením dopomohl
dopadení pachatelů. Dále by si měla
zejména dávat pozor skupina
starších občanů, kteří se mohou
snadno stát cílem různých prodejců
a podvodníků. Majitelům rekreačních
objektů lze doporučit nainstalování
některého z mnoha dostupných
zabezpečovacích zařízení.
Vzhledem k dlouhodobé a stálé
situaci v souvislosti s pandemií
COVID-19 bych vás chtěl požádat o
dodržování nařízení vlády a také
upozornit, že dodržování těchto
vládních nařízení Policie ČR
kontroluje. Dodržování a plnění
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těchto opatření nám snad pomohou
k co nejrychlejšímu překonání této
nastalé situace.
Za kolektiv obvodního oddělení
Policie Semily bychom chtěli
poděkovat všem občanům obce
Libštát za jejich pomoc při

odhalování a objasňování přestupků,
trestných činů a jejich pachatelů.
Taktéž velké díky za ochotu a
spolupráci
patří
pracovníkům
Obecního úřadu.
Do roku 2022 přejeme všem
obyvatelům obce pevné zdraví a

pokud možno lepší rok než ten
uplynulý, který byl vlivem světové
pandemie plný zákazů a nařízení,
kterým se nám podařilo zejména s
Vaší pomocí čelit velmi obstojně.
pprap. Ludvík Šafra
npor. Bc. Jiří Ročárek, DiS.

DEJTE SI POZOR NA PODVODNÉ TELEFONÁTY !
Milí senioři, pokud vás bude kdokoliv žádat po telefonu o předání peněz či o jejich bankovní převod, hovor
okamžitě ukončete! Podvodníci, kteří vsoučasné době nahradili takzvané šmejdy, se v telefonních hovorech
nestydatě vydávají za zástupce vašich dětí nebo vnuků, které se údajně dostali do nesnází, z nichž se mohou rychle
vyplatit. Za vymyšlenou záchranu vašich potomků po vás budou chtít i statisíce korun. Žádné peníze jim nedávejte
a ani neposílejte!Bez ohledu na to, co vám říkají, po skončení takového podezřelého telefonátu ihned
kontaktujte svou rodinu a informace si u ní ověřte. Nestaňte se obětí podvodu! Pokud se nikomu
z příbuzných nedovoláte, obraťte se s důvěrou na naši bezpečnou linku 158, jsme tu pro vás!

Růst cen energií a příspěvek na bydlení
NA PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ MŮŽE NOVĚ DOSÁHNOUT AŽ DVOJNÁSOBEK DOMÁCNOSTÍ, S VÝPOČTEM POMŮŽE
NOVÁ ONLINE KALKULAČKA

Ministr práce a sociálních věcí
Marian
Jurečka
(KDU-ČSL)
představil opatření, jak pomoci
domácnostem
s
energetickou
chudobou. Obě komory Parlamentu
ČR jednoznačně podpořily navýšení
příspěvku na bydlení. Dnes ho
pobírá zhruba 150 tisíc domácností,
dalších 200 tisíc má dle některých
výzkumů na příspěvek nárok, ale z
různých
důvodů
nečerpá.
Ministerstvo nově připravilo online
kalkulačku, aby si lidé mohli spočítat,
zda na příspěvek dosáhnou a
případně v jaké výši. Současně s tím
je připravená i komunikační kampaň,
která má motivovat lidi, aby se nebáli
požádat o pomoc.
Energetická chudoba a pomoc
českým domácnostem s vysokými
náklady za elektřinu a plyn jsou
prioritami nové vlády i ministra práce
a sociálních věcí Mariana Jurečky.
Společným úspěchem je fakt, že k
dnešnímu dni více než 90 %
zákazníků odešlo z režimu
dodavatele poslední instance na
standardní produkt nebo jsou v
procesu této změny.
„Vyzýváme všechny, kdo to ještě
neudělali, aby neváhali a našli si

nového dodavatele energií co
nejdříve.
Zároveň
je
třeba
neodkládat platby za energie, byť
mohou být skokově vyšší, ale není
cesta neplatit a čekat, že se to vyřeší
samo. V tom případě by mohl hrozit
pád do dluhové pasti nebo dokonce
exekuce,“ upozornil na tiskové
konferenci Marian Jurečka, který
představil sérii kroků, které mají
pomoci domácnostem ohroženým
energetickou chudobou.
„Faktury za elektřinu nebo plyn
mohou být rázem i dvojnásobně
vyšší, navíc hrozí další nárůst cen.
Příspěvek na bydlení se díky
rychlému prosazení novely zákona o
sociální podpoře navyšuje, navíc
součástí zákona je mechanismus,
který vládě umožňuje, aby v průběhu
roku okamžitě příspěvek navýšila,
pokud to bude třeba,“ vysvětlil
Jurečka.
Ministr představil také online
kalkulačku, která pomůže s
orientačním výpočtem a lidé tak
mohou zjistit, jestli mohou mít na
příspěvek nárok. Další možností je
mimořádná okamžitá pomoc. „Věřím,
že se nám touto cestou podaří
ochránit ty zranitelné – typicky rodiny

s dětmi, samoživitelky nebo seniory.
Chtěl bych vyzvat i ty, kteří stát nikdy
nežádali o pomoc, aby se nestyděli.
Kalkulačku lze vyplnit anonymně na
internetu, s vyplněním formulářů
mohou pomoci pracovníci Úřadu
práce ČR,“ řekl Jurečka. Žádost o
příspěvek na bydlení lze podat
elektronicky. V případě potřeby se
lidé mohou obracet i na Call centrum
Úřadu práce.
Podle výkonné ředitelky Svazu
měst a obcí Radky Vladykové jsou v
pohotovosti také samosprávy, které
jsou významným komunikačním
článkem mezi občany a úřady.
„Velmi mě těší, že se podařilo rychle
zareagovat a připravit novelu, kterou
považujeme za výbornou formu
pomoci.
Zprostředkováváme
informace městům a obcím, aby je
mohly předat svým občanům a
informovali je, aby řešili svou situaci
a požádali o příspěvek na bydlení,
pokud na něj mají nárok. Rozhodně
se nevyplatí odkládat platby a je
třeba zabránit tomu, aby lidem byl
kvůli nesplaceným fakturám odpojen
proud anebo na ně zazvonil
exekutor,“ uvedla Vladyková. Podle
údajů energetických společností je
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Růst cen energií a příspěvek na bydlení

aktuálně po splatnosti více než 100
tisíc faktur za elektřinu a plyn.
Na možný nápor žadatelů se
připravuje Úřad práce ČR, který
zřídil infolinku pro občany zasažené
energetickou krizí. „Jsme připraveni
zpracovávat žádosti o příspěvek na
bydlení,
včetně
zvýšené
administrace i dalších dávek – tedy
doplatku na bydlení, případně
mimořádné okamžité pomoci. Na
výpomoc jsou připraveni kolegové z
jiných agend či kontaktních

pracovišť.
Veškeré
informace
občané najdou na webových
stránkách Úřadu práce ČR, kde jsou
k dispozici i videa, v nichž se
zájemci dozví, jak správně vyplnit
žádost,“ uvedl generální ředitel
Úřadu práce ČR Viktor Najmon.
Důležité odkazy:
www.mpsv.cz – „pomoc při růstu
cen energií“ – kalkulačka, odkaz na
vyplnění formuláře, návodné video,
jak vyplnit žádost

www.energetickyprispevek.cz

speciální web k tématu
odpovědí na časté dotazy

–
včetně

www.uradprace.cz/web/cz/-/srustem-cen-za-energie-muze-pomociup--1 – webové stránky Úřadu práce

ČR
950 180 070 – telefonní linka
Úřadu
práce
ČR
k pomoci
s energetickou chudobou
800 779 900 – call centrum
Úřadu práce ČR (bezplatná linka)
Tiskové oddělení MPSV

Sbor dobrovolných hasičů Libštát
ZPRÁVA VELITELE JEDNOTKY HASIČŮ ZA ROK 2021

I v roce 2021 pokračovalo
nelehké období. Jednotka působila
ve 13 členech. Tito členové se
v průběhu roku zúčastňují povinných
školení, výcviků a zvyšují si odborné
způsobilosti (máme 4 velitele, 4
strojníky, 11 nositelů dýchací
techniky, 6 pilařů a 1 technika
jednotky). Získali jsme dalšího
nositele dýchací techniky. Dále se
staráme o techniku a její vylepšení,
kontrolujeme a necháváme revidovat
věcné prostředky a dýchací
techniku.
Uctili jsme 19.9. památku 2
zemřelých hasičů z Koryčan, které
zabil výbuch plynu.
Hlavním úkolem jednotky je
hašení požárů a provádění
záchranných prací při živelných
pohromách a jiných mimořádných
událostech včetně ochrany obyvatelstva. Dále také jezdíme na
záchranu osob s AED (Automatizovaný externí defibrilátor), který se
používá v případě náhlé srdeční
zástavy. Rok 2021 byl opět rekordní
počtem výjezdů, kterých bylo 28:
1. 1.1. Technická pomoc (TP)
AED Libštát
2. 22.1. TP AED Libštát – nebylo
potřeba použít
3. 15.4. TP AED Libštát

4. 19.5. TP – strom přes cestu na
Bělou
5. 1.7.-4.7. odstraňování následků
tornáda – Mikulčice
6. 5.7. TP – otevření bytu DPS
Libštát
7. 11.7. TP – otevření bytu DPS
Libštát
8. - 22. 14.7. likvidace následků
bouřky – Libštát, Lomnice,
Košťálov a Bělá
23. 27.7. Planý poplach – Košťálov
24. 31.7. TP AED Libštát
25. 10.8. TP - větev na komunikaci
na Bělou
26. 30.9. požár stropu výrobní haly
v Semilech (Hybler) –
10hodinový zásah
27. 18.10. TP – otevření domu
v Bělé
28. 4.11. Taktické cvičení – požár
bývalého kravína v Tampli

Požádali jsme Liberecký kraj o 2
dotace:
1) na 2x vícevrstvé zásahové
obleky, 2x zás. rukavice, 2x zás.
obuv a 4x osobní svítilnu v ceně
64 794,- Kč, kdy jsme obdrželi
dotaci 38 876Kč.

2) na věcné prostředky, tedy 1x
osvětlovací přenosný systém
RLS 2000, 1x multidetektor plynu
Dräger X-am 2500 Ex, O2, CO,
H2S-LC s nabíjecím setem a 3x
úniková kukla Parat 5530 v ceně
85 707Kč, kdy dotace činila
46 348Kč.

Po technické kontrole jsme
museli vyměnit péra na zadní
nápravě cisterny. Později na cisterně
došlo k výměně plynové vzpěry
zadních dveří, měchu sedačky,
autobaterií a také tabletu. Předělali
jsme osvětlení nástavby na LED
pásky. Opravili jsme sání zásahové
PS 12. Koncem roku jsme pořídili
vysoušeč obuvi ROS 04, naviják
Profi
230V/25m,
nástavec
pěnotvorný na proudnici Protek 366,
3x svítilna XPS, 4x úzké hadice C a
zásahové rukavice z neinvestiční
dotace, která činila 82 384Kč.
Bavíme se zastupitelstvem o
modernizaci hasičské zbrojnice.
Děkuji Městysi Libštát za podporu
jednotky. A závěrem bych rád nabídl
zájemcům členství v jednotce.
Pokud je Ti 18, jsi zdravý, máš chuť
a čas pomáhat a učit se novým
dovednostem, tak se určitě ozvi.
Vítězslav Kříž ml., velitel jednotky
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