
  



V Libštátě to žije 

 
 1 / 52. Setkání jachtařů v Libštátě | 12/2 | foto Jiří Denk 
V sobotu 12.2 se v Libštátě konalo 52. setkání jachtařů 
 
2-3 / blesková povodeň v Libštátě, zničená silnice z Větrova na Končina | 17/2 | foto starosta 
 
4-7 / blesková povodeň v Libštátě | 17/2 | foto libštátští občané 
Velmi pěkně děkuji klukům z jednotky sboru dobrovolných hasičů, kteří se při bleskové 
povodní ve čtvrtek 17.2. pomalu nezastavili a pomáhali všude tam, kde to bylo v tu dobu 
potřeba nejvíce. Velké poděkování patří i starostce obce Bělá, paní Aleně Mihulkové, která 
nás i obec Košťálov jako jediná včas informovala, o tom, co se na nás od Bělé řítí. 

 1.   2.  

 3.  

 4.   5.  

 6.   7.  



Informace z radnice 
BUĎTE ZDRÁVI, VÁŽENÍ A MILÍ LIBŠTAŤÁCI, SPOLUOBČANÉ, SOUSEDÉ, ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE, 
máme za sebou únor roku 2022, na který asi nikdo z nás v životě nezapomene. To samé se dá říci i o začátku 

března. Děje se něco, co jsme si nikdo z nás snad nedokázali vůbec představit, ani v tom nejhorším snu. Pevně věřím, 
že vše přečkáme v klidu a snad bude pak lépe. 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LIBŠTÁT 
Druhé jednání zastupitelstva 

městyse Libštát v roce 2022 se 
konalo ve středu 9. března 2022 
v zasedací místnosti radnice 
městyse Libštát.  

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

DOASFALTOVÁNÍ PŘEKOPŮ, RÝH, 
VÝMOLŮ ATD, OPRAVA CHODNÍKU 

U HLAVNÍ SILNICE II/283 A 

DOASFALTOVÁNÍ SJEZDŮ PO 

STAVBĚ KANALIZACE 
Od 21. března se budou v Libš-

tátě dokončovat asfalty po stavbě 
kanalizace, jedná se o dozaasfal-
tování různých překopů, rýh, opravy 
chodníku (obrubníků) u silnice II/283 
a dozaasfaltování některých špatně 
přístupných sjezdů na pozemek. 
Neradi bychom na něco zapomněli, 
pokud tedy máte prosím nějaké 
návrhy a nápady na nutné 
dozaasfaltování některých míst, 
výmolů atd, ozvěte se nám, ať to vše 
zvládneme z jedné vody na čisto. 
Dále také některé nově provedené 
místní komunikace doplníme o 
chybějící zpevněné krajnice. 

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

2022 
Jarní termín slavnostního vítání 

nových občánků plánujeme v měsíci 
květnu, datum bude ještě upřesněn. 
Po narození děťátka je nutné vyplnit 
přihlášku k vítání občánků a donést ji 
na úřad. Přihláška je k dispozici na 
internetových stránkách městyse 
Libštát, nebo k vyzvednutí v 
kanceláři radnice. Přihlášku je třeba 
podat nejpozději do konce března 
2022. 

SBĚRNÉ MÍSTO (SBĚRNÝ DVŮR) V LIBŠTÁTĚ V ROCE 2022 
Sběrné místo (sběrný dvůr) v Libštátě je v letošním roce otevřeno každou 

sudou sobotu od 9.00 hodin do 12.00 hodin.  
Možnost odložení odpadů ve sběrném dvoře mají občané s trvalým 

pobytem v Libštátě a chataři a chalupáři, kteří mají rekreační objekt na území 
městyse Libštát a řádně platí místní poplatek za provoz systému nakládání s 
komunálním odpadem.  

Sběrný dvůr v našem městysi není určen k odevzdání odpadů z 
podnikatelské sféry!  

Na sběrném místě je umístěn VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER – do 
tohoto kontejneru můžete předat domácí velkoobjemový odpad, který se Vám 
nevejde do popelnice, nikoliv však nebezpečný odpad, který je 2x ročně od 
Vás vybírán v rámci Svozu nebezpečných složek komunálního odpadu. Do 
sběrného místa (ani do přistavovaných kontejnerů pro občany) nepatří 
stavební suť a eternit. 

Dále přijímáme : ELEKTRO (televize, lednice, mrazáky, rádia, mikrovlnky, 
varné konvice, žehličky, tiskárny …., ale vždy kompletní, nikoliv rozebrané) 

Na sběrném místě je možné odevzdat POUŽITÝ POTRAVINÁŘSKÝ A 
FRITOVACÍ OLEJ z kuchyní. Odběratel zajistí následnou recyklaci tohoto 
odpadu. Firma oleje vyčistí a výsledná surovina se využije do různých 
ekologických výrobků. Na sběrném místě je olej shromažďován do jedné 
nádoby, kterou zajišťuje odběratel. Olej můžete přivážet v uzavřených 
nádobách (např. ve starých PET lahvích) a odložíte je dle pokynů obsluhy do 
připravené sběrné nádoby. 

Na radnici (v přízemí na chodbě) je umístěn kontejner na BATERIE A 
DROBNÝ ELEKTRO ODPAD. Zde můžete tento odpad ukládat kdykoliv v 
týdnu od pondělí do pátku. 

Věčné téma je „Kam s ojetými pneumatikami?“ Celoročně je možné 
ZDARMA odevzdat použité pneumatiky na místech zpětného odběru: - bez 
vazby na nákup zboží či služeb - bez ohledu na značku pneumatik - bezplatně. 
Sběrný dvůr v Libštátě není místem zpětného odběru pneumatik, a proto je k 
nám, prosím, nevozte. Seznam sběrných míst a další informace naleznete na: 
www.eltma.cz/sberna-mista Od 1. 1. 2018 můžete pneumatiky bezplatně 
odevzdat ke vhodné likvidaci také v pneuservisech a autoservisech, a to bez 
ohledu na jejich značku nebo na to, kde jste pneumatiku zakoupili. Cesta 
starých pneumatik je tedy opravdu přímá a jednoduchá. 

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V LIBŠTÁTĚ Z VYŠEHRADU KE SVOJECKÉMU 

HÁJI 
Jak všichni dobře víte, na tuto část komunikace jsme již jednou podávali 

žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na celkovou rekonstrukci této 
silnice. Díky velkému počtu žadatelů o dotaci a málo vyčleněných korunek, 
jsme poprvé neuspěli. Žádost jsme tedy na konci loňského roku podali znovu, 
podruhé, nyní probíhají kontroly podaných žádostí. V květnu má býti 
rozhodnuto. Nicméně i tak jsem zděšen, neboť jsem se podíval kolik obcí, 
měst a městysů opět požádalo o tuto dotaci, která je víceméně hlavně na 
opravy komunikací. Rád bych věřil, že budeme jednou institucí z 3 044 
podaných žádostí vybráni. V květnu se uvidí. 



Informace z radnice 
PŘEPOJOVÁNÍ DO NOVÉ KANALIZACE 

Pomalu nám začne jaro, 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 (soukromé) 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 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 8-18 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. 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. 

MODERNIZACE POČÍTAČOVÉ UČEBNY V MZŠ 
Práce na modernizaci počítačové učebny finišují, k dokončení chybí už jen 

smontovat nábytek, posadit na stoly nové PC, monitory a vše zapojit do 
zásuvek. 

PRODEJ KULATINY A ŠTÍPANÉHO 

SMRKOVÉHO PALIVOVÉHO DŘEVA 
Objednávky kulatiny (jen v dél-

kách 4 metry) a štípaného dřeva 
přijímá vedoucí technické skupiny 
pan Jaroslav Fejfar (tel.: 608 
534 123). Při objednávce štípaného 
dřeva, prosím, uveďte požadovanou 
délku polen a množství prms 
(prostorový metr sypaný). Cena za 1 
prms je u délky polen 30-50 cm 
800,- Kč a u délky polen 20-30 cm 
850 Kč. Cena dřevěné kulatiny, 
pouze v délkách 4 metry je 600 Kč 
za 1m3 (všechny ceny včetně DPH). 
Ceník je platný od 1. března 2022.  

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.  

MODERNIZACE SUTERÉNNÍCH 

PROSTOR V OBJEKTU KD 
Práce na modernizaci suterén-

ních prostor finišují, k dokončení 
chybí už jen osadit dveře mezi 
stávající hasičárnou a nově zpřístup-
něným prostorem do prostor pod 
jevištěm sálu KD, osadit vypínače a 
světla, částečně vymalovat a provést 
elektroinstalaci k novým 3 sekčním 
vratům, která bychom rádi vyměnili 
za ty stará plechová nezaizolovaná a 
špatně otevíratelná vrata. 

 



Informace z radnice 

MĚSTYS LIBŠTÁT, VYHLAŠUJE VEŘEJNOU VÝZVU NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA 
Účetní – úředník/ce 

Náplň práce: dle katalogu prací ve veřejných službách 
a správě 1.02.02 

Kompletní vedení úřední agendy (mzdy a 
personalistika, pokladna, spisová služba, podatelna, 
ústředna, bytová agenda, zástup matriky, ověřování a 
další.)  

Požadavky: 
Úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou 

(ekonomického směru výhodou) 
Znalost účetnictví (výhodou) 
Znalost práce na PC 
Samostatnost a vysoké pracovní nasazení 
Zodpovědnost, spolehlivost a loajálnost 
Občanská a morální bezúhonnost 
Pracovní úvazek a pracovní poměr:  
Plný, na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců 
Obsah přihlášky: 
Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého 

pobytu včetně adresy 
Telefonní číslo, e-mail, datum a podpis 
Strukturovaný životopis, popř. reference 
Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 

měsíce 
Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých 
osobních údajů výhradně pro potřeby řízení o přijetí 
uchazečů 

Poznámka:  
Všechny nevyžádané osobní materiály uchazečů, 

budou později skartovány 
Platové podmínky:  
Se řídí Nařízením vlády ČR o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném 
znění 

Předpokládaný termín nástupu:   
Nejpozději 1. 6. 2022 
Lhůta pro podání přihlášek:  
Do 28. 3. 2022 do 16:00 hodin 
Místo a způsob podání přihlášky:  
Písemnou přihlášku, včetně požadovaných příloh lze 

doručit buď osobně do podatelny úřadu, nebo doručením 
do DS 5vrbc32, nebo poštou na adresu Městys Libštát, 
Libštát 198, 512 03 Libštát, (pro poštovní podání je 
rozhodující datum doručení, nikoli podání) 

Případné dotazy a informace:  
Pavel Janata, starosta, tel.: +420 724 180 470, e-mail: 

starosta@libstat.eu 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného 

uchazeče, nebo zrušit tuto veřejnou výzvu kdykoliv 
v jejím průběhu. 

OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE PÁLENÍ

Přichází období jarního úklidu, 
a s tím i zvýšené riziko vzniku požárů 
způsobených nedbalostí při 
vypalování trávy a spalování odpadu. 
Tragické následky každoročně mívá 
nejen plošné vypalování porostů, ale 
také pálení shrabaného listí, větví či 
různých odpadů.  

Lidé často likvidují odpad v ne-
ohraničených ohništích bez 
jakéhokoliv požárního zabezpečení. 
Při poryvu větru je nekontrolovatelně 
poletující hořící tráva schopná 
celkem snadno přenést otevřený 
oheň do okolí na objekt nebo plochu 
se suchou vegetací. Plošné 
vypalování porostů je zákonem o 
požární ochraně všem přísně 
zakázáno a v případě nedodržení 
zákona je pak vyšetřovateli požárů 
nekompromisně pokutováno. 

 Na rozdíl od vypalování porostů 
není pálení shrabané trávy, listí či 

klestu zákonem výslovně zakázáno, 
ale i na tuto činnost platí určitá 
pravidla a omezení. Pálení 
biologického odpadu lze provádět za 
podmínek stanovených jednotlivými 
obcemi (nežádoucí znečišťování 
ovzduší, obtěžování okolí apod.) za 
trvalé přítomnosti alespoň jedné 
dospělé osoby a prostředků na 
prvotní hasební zásah. 

Zákon jasně stanovuje podmínky 
pro pálení, které provádí podnikající 
fyzické a právnické osoby. Je to 
zejména povinnost ohlašovat pálení 
na operační a informační středisko 
Hasičského záchranného sboru 
Libereckého kraje. Pálení lze 
nahlásit přes internetový formulář pro 
ohlašování pálení, který je zveřejněn 
na: https://paleni.izscr.cz. Při 
ohlašování pálení je nutno uvést 
následující informace: 

spalovací materiál 

začátek a konec pálení 
způsob zajištění a osobu, která 

je za pálení odpovědná + kontakt 
(mobilní telefon) 

e-mail (na který Vám bude 
zasláno potvrzení o přijetí hlášeného 
pálení a budete informování o 
případném zákazu pálení, pokud by 
byl na dotčeném území v čase 
oznámeného pálení vyhlášen) 

adresa místa pálení, včetně 
textového upřesnění 

 
Povinnost ohlašovat pálení se ne-

vztahuje na fyzické osoby, které tuto 
činnost provádějí na svém pozemku. 
Pokud ale fyzická osoba plánuje 
pálení většího množství biologického 
odpadu, je vhodné také ohlásit 
pálení na informační a operační stře-
disko HZS Libereckého kraje. 
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REKONSTRUKCE STŘEŠNÍ KRYTINY 

NA RADNICI 
Na jednání zastupitelstva jsme se 

rozhodli požádat Liberecký kraj o 
dotaci z Programu obnovy venkova, 
kde můžeme získat maximální 
spoluúčast z libereckého kraje ve 
výši 300 tis. Kč. Předpokládaná 
odhadovaná cena na rekonstrukci 
střechy je ve výši cca 1,6 mil. Kč. 

TRADIČNÍ LIBŠTÁTSKÁ POUŤ | 
PLÁNOVANÁ UZAVÍRKA SILNICE  
Věřím, že v letošním pro Libštát 

velmi výročním roce, se libštátská 
pouť, po dvou covidových letech, 
uskuteční v tradičním termínu, tedy 
v týdnu od 18 do 24. dubna. Po 
dlouhých letech bude tedy nedělní 
vyvrcholení pouti, přesně na 24. 
dubna, kdy svátek slaví Jiří. Svatému 
Jiří je zasvěcen katolický kostel v 
Libštátě, a vlastně díky tomu se 
libštátská pouť koná v termínu na 
svátek svatého Jiřího.  

S ohledem na bezpečnost jsme 
požádali o úplnou uzavírku náměstí v 
době konání libštátské pouti, a to v 
sobotu 23. 4. a v neděli 24. 4. 2022. 
Byl bych rád, kdyby nám bylo v této 
věci vyhověno, protože se nám 
takové opatření v minulosti osvědčilo. 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

Pálení čarodějnic proběhne, tak 
jako každý rok, na koupališti 
v sobotu 30. dubna 2022. Zapálení 
vatry je naplánováno v cca 20,30 
hod. V letošním roce bychom velmi 
rádi, opět vystavěli krásnou hranice 
z kulatiny. Je tedy zakázáno na 
místo, kde bude hranice, cokoliv 
vozit, tak jako tomu bylo dříve ve 
zvyku. Chceme mít opravdu 
pěknou hranici a ne 
nebezpečnou hromadu větví, 
křáčí, atd. K tomu se už opravdu 
nechceme vracet. 

SVAZEK OBCÍ KOŠŤÁLOV A 

LIBŠTÁT 

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

POMOC UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY 
Zastupitelé městyse Libštát na 

svém březnovém jednání schválili 
vyčlenění prostor ubytovny v KD 
Libštát čp. 315 pro ubytování rodin 
z Ukrajiny. Dále také dotování 
ubytování rodin z Ukrajiny v ubytovně 
(4 místnosti a 1 byt, tj. celkem cca 14 
osob) v KD Libštát čp. 315, nad 
rámec možného příspěvku od státu 
(spotřeba vody, elektřiny a topení), 
ve výši cca 50 tisíc Kč. 

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 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. 

POMOC LIDEM ZASAŽENÝM VÁLEČNÝM KONFLIKTEM  
Po domluvě z ČERVENÝM KŘÍŽEM SEMILY bylo v libštátské cukrárně Olala zřizeno sběrné místo na pomoc lidem 

zasaženým válečným konfliktem. Velmi pěkně děkujeme Vám všem, i jménem ČERVENÉHO KŘÍŽE, kteří jste se 
zapojili na pomoc maminkám a jejich dětem. Nashromáždilo se toho tolik, že se museli 3x otáčet. 
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Informace z radnice 

 

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ 
Fotografie na titulní straně, nově zrekonstruovaná cesta z Větrova na Končina (okolo bývalého domu pana 

Štěpánka). Asi největší škody způsobené bleskovou povodní ve čtvrtek 17.2 se nenapáchaly v údolí říčky Olešky, tak 
jak by se dalo předpokládat, ale paradoxně na kopcích, a přesněji řečeno to nejvíce odnesla cesta z Větrova směrem na 
Končina. Touto cestou se díky šílenému přívalovému dlouhotrvajícímu dešti, valilo množství vody, které z cesty 
odplavilo celým Ptačákem až do LTZ nepřeberné množství kameniva a štěrku. Cesta byla ve stavu, že se jí nedalo říkat 
vůbec cesta. Díky velmi rychlé dohodě s panem Josefem Chuchlíkem, jsme se domluvili na celkové rekonstrukci této 
komunikace, včetně nutného vyspádování a odvodu vody z komunikace tak, aby se taková pohroma už vícekrát 
neopakovala. Velký dík tedy patří Pepovi za rychlou pomoc a panu Davidovi Kobrlovi a jeho parťákům (zaměstnancům 
Pepy) za skvěle odvedenou práci. 

LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ | PŘED 25 LETY | BŘEZEN-DUBEN 1997 
Je přílohou na webových stránkách městyse Libštát a na Facebooku. S ohledem na některé velice zajímavé články, 

které je dobré připomenout, jsem se rozhodl zveřejnit top článek přímo do aktuálního čísla zpravodaje.  

V úctě k Vám Pavel Janata | starosta 

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ 
V úterý 15. února 2022 zcela neočekávaně zemřel ve věku 86 let 

pan Josef Kříž, byl to rodilý libštaťák, který dlouho bydlel (než se 
odstěhoval do Bělé) v tom malém domečku čp. 57 nad Ptačákem.  

V neděli 20. února 2022 zemřela tiše po dlouhé nemoci, ve věku 
nedožitých 80 let paní Jana Saidlová, rozená Chlumská, maminka 
paní Ivety Čornaničové. 

Čest jejich památce 

LIBŠTÁTŠTÍ JUBILANTI 

V měsíci březnu slaví své životní jubileum 

paní Marie Štěpánková, 

paní Miloslava Borková 

a pan Jaroslav Kousal. 

Všem jubilantům přejeme vše dobré. 
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„To je naše obec“ – citace knihy 
PÍSNĚ 

Texty nejsou podloženy nápěvem. Nelze sice zapomínat,že v lidové písni text a nápěv tvoří nedílný celek, vznikající 
zpravidla v jiném tvůrčím procesu, ale způsob publikace nedovoluje uvést melodii. 

 1. 
 Sloužila jsem u tkalců, 
 už je to dávno. 
 chtěla jsem se naučiti, 
 jak se dělá plátno. 
 Jedna noha se natáhne, 
 druhá noha skrčí, 
 osnova se poroztáhne, 
 člunek se tam strčí. 
 Faktoři jsou velcí páni, 
 nadělají zmatku, 
 když máš díru na plátně, 
 tak ti stáhnou zlatku. 
 A dva zlatý čtyřicet krejcarů máš 

celkem, 
 když máš k tomu rodinu, 
 abys chodil fechtem. 

 2. 
 Libštátští sedláci pijou, pijou, 

pijou, 
 ani si stavení nepokryjou. 
 Selky ty brečí, na půdu prší, 
 kde si jen ubohý prádlo usuší. 
 Libštátští vejboři klejou, klejou, 

klejou, 
 ani si pastoušku nepokryjou. 
 Slouhovka pláče, že na ní teče, 
 že tam nebude, že jim uteče. 
 Ti naši mládenci pijou, pijou, 

pijou, 
 na hezké dívčice pranic 

nedbajou. 
 Panenky pláčou, že jinam 

půjdou, 
 mládenci jinačí že hledat budou.  

 3. 
 V Libštátě je jedna dáma, ona 

líhá pod hadrama. 
 Povídal jí jeden chlapík, že 

neumí chleba napíct. 
 Celý týden chleba pekla, ještě 

dobře neupekla. 
 V pondělí díž přivalila, v úterý 

mouku točila. 
 Ve středu ho vymísila, ve čtvrtek 

vyválela, 
 v pátek ho vysázela, v sobotu ho 

vytahovala. 

 To vám byla podívaná! Spodní 
kůrkou voda tekla, 

 vrchní kůrkou myš utekla, růže 
voňavá, myš utekla. 

 Tuto píseň uzavírám a vás 
panny napomínám: 

 Dejte vy si panny pozor, chleba 
pecte ve dni jednom, 

 růže voňavá, ve dni jednom  

 4. 
 Vávra, sedlák to z Libštátu 
 vytahuje si kocábku 
 a koničky okšíroval do Jičína 

upaloval, 
 aby sobě brejle vybral a koníčky 

pošvihoval, 
 aby sobě brejle vybral, brejle 

vybral, vybral,vybral. 
 A po krámech pokukuje, ke 

kramáři přistupuje, 
 kramář brejle vytahuje, 
 šedesát krejcarů požaduje, 

šedesát krejcarů požaduje. 
 Sedlák domů upaluje a ženě 

brejličky ukazuje: 
 Jaký jsem si brejle vybral, 
 šedesát krejcarů jsem za ně dal, 

dal, 
 šedesát krejcarů jsem za ně dal. 
 Futrál ji do ruky dává, žena ho 

rychle otvírá, 
 div že hrůzou neomdlívá. 
 Vždyť máš jenom prázdný futrál, 
 kdepaks troubo, brejle nechal? 
 To mě je tam asi ten kluk nedal, 
 dal, dal, ten kluk nedal. 
 Zpátky na trh upaloval, ani koně 

nelitoval, 
 na kramáře zahuboval a futrál 

prázdný mu ukazoval, 
 že mu žádný brejle nedal, 

šedesát krejcarů si vzal, 
 vzal, vzal, šedesát krejcarů si za 

ně vzal. 
 Kramář na to hlavou točí, měls 

mít na to lepší oči. 
 Koukej ať s futrálem jsi mi z očí, 

čí, čí, jdi mi s očí. 
 Sedlák domů upaloval a cestou 

si jen huboval: 

 Že já trouba pozor nedal, 
 Když mi ty brejličky zabaloval, 

val, val. 
 Tak se mnohým lidem stává, 
 když pozor si na kramáře 

nedává, vá, vá, si nedává. 

 5. 
 Libštátský panenky chtějí se 

vdávat, 
 neuměj na buchty zadělávat, 
 jedna je zadělá, zalila je, 
 druhá je upekla, spálila je. 
 Košťálovští mládenci, přijďte si k 

nám, 
 já vám ty buchtičky spálený dám. 
 Když sis je spálila, nechej si je, 
 my se o spálený neprosíme. 
 Libštátští mládenci chtěj se ženit, 
 neuměj na střechu šindel přibít. 
 Jeden ho přibíjí spad mu dolů 
 druhej ho podává zvrt si nohu. 

 6. 
 Vy libštátští tovaryši, kterak vám 

to sluší, 
 kteří jste v té práci stálí, 

železnice přibývají. 
 Sem pospěšte, řemesníci, na tu 

naší železnici, 
 peníze si vyděláte, do šporkasy 

si je dáte. 
 Krejčí běží od žehličky, pospíchá 

na železnici, 
 má slabé tělo k tomu, ten uteče 

nejdřív domů. 
 Ševci, truhláři, bednáři, mlynáři, 

také pekaři, 
 pracujou tam všichni taky, 

vydělávají stříbrňáky. 
 A co kováři zkusí, když při práci 

stojí, 
 jen se jim zuby bělí, ostatek jsou 

celí černí. 
 Zedníci jsou furianti, nechtí 

doma nic dělati, 
 utečou na železnici, tam prý mají 

plat největší. 
 Horníci jsou pracovití, černé šaty 

musí míti, 
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 dobré pivo pijí sami, hezké holky 

k milování. 
 Tesaři jsou chytří taky, dřevo 

pořád měří zpátky, 
 po kousku ho osekává, potom se 

ho nedostává. 
 A co koláři zlobiví, dělají loukotě 

křivý, 
 když je chtějí vyrovnati, musí je 

do kola dáti. 
 Kameníci pozor dejte, těžké 

štuky nezvedejte, 
 abyste si nestrhli pupek, pak by 

domů každý utek. 
 Ach ubozí tovaryši, kteří káry 

tahat musí, 
 udření a oškubaní, ty peníze 

jsou vydřený. 
 Ti při tom nejvíce zkusí. musí 

rovnat hory doly, 
 prachem trhat země, skály, pak 

jim říkají " trhani". 

 V kantýnách foroty všechny. 
chleba, pivo, kafe, housky, 

 mocní páni všeho dosti, všem 
dělníkům do sytosti. 

 Pekaři nejdříve zkusí, když na ně 
lidé bručí, 

 že jest malý chleba, housky, že 
jsou krátký, ouzký. 

 Tu písničku zavřít musím, páni 
řemesníci zkusím, 

 každému k obveselení jest jedna 
za dva krejcary. 

 7. 
 Co konduktér zkusit musí na 

týhle dráze 
 co to je za dřinu takovou mašinu 
 šíbovat celý den ze šíny na šínu. 
 Jeden po koleji, ruce nás bolejí, 
 jsou jak ty sardele celý v oleji. 
 První vlak jel po té dráze před 

mnoha lety, 

 to vám byla velká sláva, mé milé 
děti. 

 Každý chtěl uvidět tu velkou 
mašinu, 

 která se šibuje ze šíny na šínu. 

 8. 
 Proč jste neodvedli synka 

bohatého, 
 proč vy jste odvedli synka 

chudého. 
 Ten bohatý říká, že ho je škoda, 
 a chudý, že nemá co ztratit 

doma. 
 Chudobní synkové když se 

sekají, 
 bohatí synkové z oken koukají. 
 Chudobní synkové když jdou 

vartu stát, 
 bohatí synkové jdou s pannami 

spát 
Ladislav Lukáš

Historie a současnost 
DŮM ČP. 39 

Dům stavěll Jiří Brož v roce 1777. Od roku 1783 zde bydlel Jan Tuž s vdovou Marií Brožovou, později Jan 
Wegscheider, pak Josef Kulhánek, oba starostové. Nápis na záklopovém prkně kabřince: Tento dům gest s pomoci Božj 
a nákladu Josefa Kulhánka, mistra tesařského Jiřího Janousska wystavený roku 1796. Při sčítání roku 1910 je zde 
zapsána 1 rodina – 2 osoby. Při sčítání roku 1921 jsou zde zapsány 2 rodiny – 2 osoby. V roce 2006 je dům ve špatném 
stavu, střecha se propadává. Tehdejší majitel pan Piroutek jej prodává, sám kupuje dům čp. 108. V roce 2014 vlastní 
Štiková Dagmar. Dům dále chátrá. 
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Škola v Libštátě 
ÚNOR ANEB CO SE UDÁLO NA NAŠÍ ŠKOLE

Ne nadarmo se říká o únoru rčení 
– „únor bílý, pole sílí“. Tento měsíc 
se nesl ve znamení pozitivních 
změn. 

Konečně mohli sportovci zavítat 
do naší haly a tělocvičny, jelikož od 
9. 2. 2022 byla zrušena povinnost 
prokazovat se bezinfekčností. 
Během jarních prázdnin, které 
probíhaly ve dnech 14. 2. – 18. 2., 
nastaly další změny, které rovněž 
potěšily nejen rodiče, žáky, ale i 
učitele. Souvisely se zrušením 
testování všech zaměstnanců škol a 
žáků. Všichni se tak mohli začít plně 
soustředit na výuku a prohlubování 
kladných vztahů ve třídách. 

Další týden po prázdninách žáci 
8. ročníku odjeli na lyžařský výcvik 
do Kořenova, kde na ně čekaly 

příjemné sněhové podmínky. 
Standardně na lyžařský kurz vyrážejí 
děti v 7. třídě. Kvůli covidovým 
opatřením se loni však nemohl 
uskutečnit. 

Kromě lyžování se žáci 
soustředili na utužování vztahů 
v kolektivu. Oporou jim byli zkušení 
pedagogové Lenka Mejsnarová a 
Mgr. Lubomír Hlava. Třídní učitelka 
Šárka Svatá, která je sama zdatnou 
lyžařkou, se vydala za svými žáky 
podívat. Ti si pochvalovali celkově 
„lyžák“ a prý si to pořádně užili. 
Doufáme, že si dostatečně 
odpočinuli a načerpali sílu, energii a 
úsměv na úspěšný návrat do školy. 

Nově se otevřel kroužek Logiky, 
vedený Mgr. Janou Kmínkovou a 
Mgr. Markétou Pražákovou. Děti si 

pochvalovaly, jaké zajímavé a 
atraktivní hry pro ně byly připraveny.  

Tento měsíc byl nejdůležitější 
především pro žáky 9. ročníku. 
Rozhodovali totiž o své budoucnosti 
a o tom, kde budou studovat 
v příštích letech. Do konce února 
posílali přihlášky na vybranou 
střední školu. To jednodušší mají za 
sebou, ale další mnohem větší 
překážka je čeká - samotné příjímací 
zkoušky na SŠ. Žáci se na ně 
připravují, jak jen to jde, především 
v rámci doučování. Učitelé 
zodpovědně procvičují učivo, které 
by se mohlo objevit v testech na 
přijímacích zkouškách. Věřím, že se 
píle a snaha všech zúčastněných 
projeví ve výsledcích.  

Mgr. Zdeněk Čeřovský

 

Knihovna v Libštátě 
SOUTĚŽ PRO DĚTI

V rámci me ̌síce čtenářu ̊ jsme si na březen pro Vás připravili soutěž s 
procházkou - Poznej Libštát s knihovnou. 

Soutěž je vytvořena pro děti, ale zapojit se může každý, kdo má chuť. 
Jak se zapojit? 
- Vyzvedněte si průvodní knížečku v knihovně (pátek 13.00-16.00) nebo 

na úřadě v úředních hodinách. 
- S knížečkou se vydejte na procházku a odpovězte všechny otázky 

k jednotlivým zajímavým místům v Libštátě. 
- Vyplněnou knížečku přineste včas (do 1.4.2022) zpět do knihovny nebo 

na úřad. 
Každý účastník získá sladkou odměnu a tři vylosovaní obdrží pěknou 

knížku! Těšíme se na Vaši účast! 
Anežka Plívová 
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Pozvánky 
JARO KLEPE NA DVEŘE …

Příprava jarních trhů „V  Lipkách“ je v plném proudu…. 
Milí sousedé z Libštátu a okolí, 
přijměte pozvání na naše trhy, které se konají v sobotu 
26.3.2022 
od 9:00 do 13:00 na sále KD v Libštátě a na veřejném 
prostranství  
na náměstí.  
Přijďte se podívat, občerstvit, nakoupit, setkat se a 
popovídat si s přáteli. 

Nebude chybět ani pestré občerstvení. Perníčky, 
zákusky, koláče, cukrovinky, lahůdky, ryby, teplá 
medovina a káva a čaj.  
Můžete se těšit na mysliveckou kuchyni, pivo a příjemné 
posezení…. 
Koupíte jarní dekorace, malovaná vajíčka, pomlázky, 
košíky, petrklíče. Šité, pletené, háčkované doplňky, 
malované obrázky, drátované klenoty a bižuterii. 
To vše je přichystané pro Vás!  
Na Vaši návštěvu se těší 

Libštátské sousedky ve spolupráci s ÚM Libštát

O NAŠICH HOSTECH
Koncert v evangelickém kostele slibuje nevšední zážitek. Muzikantskou rodinu Ireny Troupové doplní jejich přítelkyně 

Lydie Härtelová. 
Sopranistka Irena Troupová si vydobyla mezinárodní renomé na poli poučené interpretace staré hudby. Již v době 

studií vystupovala s ansámblem Musica Antiqua Praha. Na starou hudbu se zaměřila už při studiu na Univerzitě 
Karlově. Účinkovala s řadou prestižních souborů domácích i zahraničních, ale také v cyklech FOK Praha, České 
filharmonie a Pražské komorní filharmonie, účinkovala na Pražském jaru, ve světoznámých německých hudebních 
centrech (Bayreuth, Berlín, München) a mnoha dalších evropských zemích. Zaměřuje se i na současnou hudbu. 
Vyučuje na JAMU Brno na katedře varhanní a historické interpretace a je vyhledávanou lektorkou na kurzech staré 
hudby. 

Lydie Härtelová je harfistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu a profesorka Konzervatoře Praha (od r. 
2012), půldruhého roku byla sóloharfistkou Smetanova divadla (součást ND). Studovala u prof. Libuše Váchalové na 
Pražské konzervatoři a poté na AMU u doc. Karla Patrase, sóloharfisty České filharmonie. Za výkon na absolventském 
koncertě dostala Cenu rektora AMU. Zajímavé je, že se v mladém věku zúčastnila rozhlasové soutěže Concertino Praha 
jako klavíristka. Už za studií na AMU se stala členkou souboru Musica Bohemica Jaroslava Krčka. Věnuje se sólové i 
komorní hře (Trio cantabile, Trigonum musicum), je sbormistryní smíšeného sboru Naši pěvci ve sboru Českobratrské 
církve evangelické v Dejvicích. Natočila řadu desek a CD. 

Nadějná mladá houslistka Lucie Troupová, dcera Ireny Troupové, vyhrála v roce 2021 v 1. kategorii staroslavnou 
mezinárodní Kocianovu houslovou soutěž a dostala Cenu Františka Kinského, hraběte a starosty Kostelce nad Orlicí. 

Houslista Jan Siřínek, manžel Ireny Troupové, je známý klinický psycholog z Dejvického psychoterapeutického 
centra v Praze.  

Lakomá Barka, pohádka z knížky Fimfárum Jana Wericha, rozhodně nikoho nezarmoutí. Co se děje v Dejvicích, 
které by měly být spíš Hamoniem? Humorný i moudrý příběh v režii zkušeného Martina Zajíčka, který si pokorně nechal 
poradit od svého přítele, herce Radima Kalvody, ano toho sympatického a charakterního lékaře Billa z úspěšného 
televizního seriálu Zdivočelá země.    

Viděl jsem inscenaci v Železnici a moc mě pobavila. Dobré herecké výkony, skvělé režijní nápady, kterým vévodí 
použití malé točny. Rodiče a prarodiče, vezměte s sebou také děti. Nemusí nic platit a také ony se určitě dobře pobaví. 

J. Vávra 

Poděkování 
Chceme tímto poděkovat p. starostovi Pavlu Janatovi za okamžité řešení " sněhové kalamity " na příjezdové cestě k 

nám, na Bryndov, a to pokaždé, když jsme volali o pomoc. 
Děkují Marie a Miroslav Láska 

 
 
 

Libštátský zpravodaj – měsíčník územního samosprávného celku. Vydává městys Libštát, Libštát 198, 512 03 Libštát, 
IČO 00275891, internetové stránky www.libstat.info, registrace – ev.č. MK ČR E 14458. Distribuce zdarma. Uzávěrka 
příštího čísla bude 31.3.2022. Příspěvky odevzdávejte na radnici městyse Libštát nebo na referent@libstat.eu. 
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