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1.-10./ Jarní trh v Libštátě „V Lipkách“ | so 26/3 | foto
pan L. Fejfar
Libštátský Jarní trh V Lipkách spojený s prodejem
výrobků z domácích zdrojů, ručně šitých a pletených,
malovaných a vyřezávaných se konal v sobotu 26.
března od 9 do 13 hodin na sále kulturního domu a na
náměstí. Počasí bylo slunečné a návštěvníci natěšení.
Veliký zájem byl o guláš, pivo i bramboráky. Hodně se
nakupovalo, někteří se přišli jen tak podívat či
zavzpomínat. Přinášíme fotogalerii Lubomíra Fejfara z
akce. Akci pořádaly Libštátské sousedky ve spolupráci s
ÚM Libštát.
11.-14./ Lakomá Barka | so 2/4
V sobotu 2.4 se na sále KD v Libštátě představil
divadelní soubor S-divadla a K-klubu z Jičína, který nám
odehrál pohádku Jana Wericha Lakomá Barka.
15.-17./ koncert v evangelickém kostele | ne 10/4 |
foto pan Ing. V. Kříž
V neděli 10.4 se v evangelickém kostele v Libštátě
konal zdařilý koncert sopranistky Ireny Troupové,
houslistů Lucie Troupové a Jana Siřínka a harfistky
Lydie Hä. Přišlo na 50 posluchačů a pro brněnskou
organizaci HELP UKRAINE CZ TODAY se vybralo
12 000,- Kč. Dobrovolné vstupné bylo určeno na
generátory na výrobu elektřiny pro polní nemocnici, její
vybavení a léky. Velmi pěkně děkujeme všem
účinkujícím a všem dárcům.
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BUĎTE ZDRÁVI VÁŽENÍ A MILÍ LIBŠTAŤÁCI, SPOLUOBČANÉ, SOUSEDÉ, ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE,
Pojďme si náš život v Libštátě užít, užívejme si každý den, jak to jen jde, věřím, že hůře už být nemůže a bude už jen
lépe a lépe. Nepodléhejme zlu a mějme radost z maličkostí, buďme k sobě milí a ohleduplní, navzájem si pomáhejme,
naslouchejme si a mějme ten náš krásný Libštát rádi, milí libštaťáci.

LIBŠTÁT 700

LIBŠTÁT 1322 | 1525

"Libštátským srdíčkem pro Libštát", autorkou
překrásného výročního loga "Libštát 700" je slečna Aneta
Jechová, které tímto ještě jednou velmi pěkně děkuji,
věřím, že se Vám také líbí. Spolupráce se slečnou
Anetou je úžasná, je autorkou všech překrásných
obecních plakátu na společenské a kulturní akce,
autorkou propagačních a reklamních předmětů: triček,
tašek, grafických cedulí, pozvánek a upomínkových listů
na libštátské vítání občánků, loga kiosku, loga dětského
hřiště pod Mateřskou školkou, návrhu výročního rollupu
atd. atd. A jak jsem psal v úvodu, když se něco dělá
libštátským srdíčkem pro Libštát, tak to je opravdu
úžasné.

Autorem dalšího již loni dokončeného překrásného
loga "Libštát 1322 | 1525" je Ing. arch. Miloslav
Heřmánek, který s námi spolupracuje již několik let na
mnoho úspěšných projektech (logo Libštátu, pohledy,
odznáčky, polepy firemních automobilů, Rychtáři,
představení, starostové a předsedové MNV městyse
Libštát, upomínkové předměty, návrhu rollupu, nové
webové stránky Libštátu atd., atd.) Je to logo, které nám
všem bude vždy historicky připomínat pro Libštát
významný letopočet 1322 a 1525, díky tomu tak budeme
vždy vědět kolik je v daný rok let od první písemné
zmínky o Libštátě (1322) a také kolik let to je od doby co
se Libštát stal městečkem (1525).

KIOSEK NA KOUPALIŠTI
Otevření našeho legendárního kiosku na koupališti bude již na Čarodějnice, tedy v sobotu 30. dubna 2022 a kiosek
bude otevřen až do půlky září, kdy se budeme muset vrátit díky připravovanému sjezdu rodáku do „naší, Vaší“
restaurace v KD. Brzy tedy opět nastane doba, kdy Ti, co mají rádi restauraci v KD, přestanou chodit na Kiosek, a ono je
to vlastně i opačně, což mě trochu mrzí, neboť pivo tam i tam čepujeme stejné, obsluha je stejná, sortiment je stejný, jen
to prostředí je trochu jiné. Ono v dnešní době není vůbec jakkoli možné, aby městys provozoval jak restauraci, tak
kiosek současně, buďme rádi, že se nám daří, jak se alespoň daří. Tak na Čarodějnicích, milí kioskáři. Jinak věřím v to,
že na dobré pivko a občerstvení na čerstvém vzduchu přijdou i všichni co budou chtít přijít. Také pěvně věřím v to, že až
se nám podaří po zimě vyspravit drobné praskliny v koupališti, že se mi podaří přemluvit pana Karla Jiřička, aby se opět,
jako vždy, dokonale postaral o krásnou, čistou a vždy trošičku studenou vodu, kterou nám v okolí vždy každý závidí.
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NĚCO SE CHYSTÁ | NĚCO SE PŘIPRAVUJE | NECHTE SE PŘEKVAPIT
Jak je u něčeho nejlepší řemeslník v daném oboru, pan Jindra Kracík, tak je to záruka velké kvality, dokonalého citu
pro přesnost a také detail, tak se nechte překvapit. Už brzo sami vše uvidíte a třeba i využijete.

KANALIZACE V LIBŠTÁTĚ | PŘEPOJOVÁNÍ DO NOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Velmi pěkně děkuji Vám všem,
kteří jste se již do nové splaškové
kanalizace přepojili, děkuji i Vám, co
na přepojování právě pracujete a
také Vám, kteří se máte v plánu co
nejdříve přepojit. Velmi pěkně si opět
dovolím připomenout pár důležitých
informací, které je potřeba vědět.
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.

PREZIDENT REPUBLIKY VYHLÁSIL TERMÍN VOLEB NA 23. - 24. ZÁŘÍ 2022
Prezident republiky pan Miloš Zeman vyhlásil podle §
3 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, volby do
zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a
městských částí ve statutárních městech, a stanovil dny
jejich konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022.

Spolu s komunálními volbami proběhnou volby do Senátu
Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve
volebních obvodech č. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28,
31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73,
76, 79. Náš volební obvod je č. 35 a tak se nás volby do
Senátu v tomto roce netýkají.
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JAJA ZAHRADNÍCI OPĚT V LIBŠTÁTĚ V AKCI
Skoro přesně před rokem touto dobou „JaJa
zahradníci“ v čele s libštátským panem Vojtou Janatou a
panem Davidem Jarošem dokonale prořezali ovocný sad,
který lemuje komunikaci z Větrova na Končina, který teď
pravidelně udržují. A opět po roce v Libštátě opět „JaJa
zahradníci“ úřadují, nyní jsme se s nimi dohodli na
revitalizaci léty neudržované stráni okolo dokonalé
kostelní zdi, kterou vybudovali skvělí libštátší fachmani:
pan K. Jiřiček, pan J. Dědek, p. M. Tláskal, pan J. Janata,
pan J. Fejfar, pod skvělým vedením pana M. Lukeše a to
za starostování paní Hany Dědkové, a také pravé strany
plochy u obecního schodiště. Byla to již nekontrolovatelná
džungle, a tak jsme se pustili do radikálního řešení.
V první fází došlo k vyřezání náletových dřevin a různých
jiných křovin. Tyto plochy budou pak budou
domodelovány, chemicky ošetřeny proti dalšímu růstu
vyřezaných dřevin a keřů a pak následně osázeny, tak
aby, aby byl Libštát zase o kousek hezčí. A ta naše
největší dominanta Libštátu si to opravdu zaslouží.

ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PŘENĚŽNÝCH DARŮ, NEBO
INDIVIDUÁLNÍCH DOTACÍ, Z ROZPOČTU MĚSTYSE
LIBŠTÁT V ROCE 2022
K žádostem o poskytování peněžních darů
(individuálních dotací) z rozpočtu městyse Libštát pro rok
2022, použijte formuláře, které jsou uloženy na webových
stránkách městyse Libštát (městys | úřad městyse |
dokumenty ke stažení)
V případě, že žádaná částka je vyšší než 10 tis. Kč /
rok / subjekt, jedná se o individuální DOTACI.
Podmínky pro žadatele:
V návaznosti na legislativní změny stanovené
zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, budou žádosti přijímány výhradně na
přiloženém a řádně vyplněném formuláři.
Od 1. 6. 2021 musí některé právnické osoby k žádosti
o dotaci nebo o návratnou finanční výpomoc dokládat
také "Úplný výpis z evidence skutečných
majitelů", dle ustanovení § 10a odst. 3. Podrobnější
informace naleznete v UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE.
Žádosti na následný rok jsou přijímány do 30.5.2022.

PROSBA OBČANŮM | VLASTNÍKŮM LESNÍCH POROSTŮ
| K OŘEZÁNÍ VĚTVÍ ZASAHUJÍCÍCH DO MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ A SILNIC

Prosíme vlastníky, jejichž pozemky přiléhají ke
stávajícím komunikacím, aby dbali o údržbu svých dřevin,
keřů a v případě přerůstání části do průchozích nebo
průjezdních úseků, tyto části pravidelně odstraňovali.
Tato povinnost údržby zeleně vyplývá ze zákona o
pozemních komunikacích.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2022
Již teď se velice těším na vítání libštátských občánků,
které opět po roce proběhne v sobotu 21. května 2022
v dopoledních hodinách v sále KD městyse Libštát.
Přivítání budou nepřivítané libštátské děti (s trvalým
pobytem v Libštátě) od roku 2021. Přihlášeným rodičům
bude včas doručena pozvánka s podrobnějšími
informacemi. Fotograf je na tento sváteční akt zajištěn.

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.
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TRADIČNÍ LIBŠTÁTSKÁ POUŤ | PLÁNOVANÁ UZAVÍRKA
SILNICE II/283 NA NÁMĚSTÍ

S ohledem na bezpečnost návštěvníků pouti jsme
dostatečně včas požádali o úplnou uzavírku náměstí v
době konání libštátské pouti, a to v sobotu 23. 4. a v
neděli 24. 4. 2022. Stále nám však nebylo vyhověno, ale
věřím že vše dobře dopadne.

LIBŠTÁT 700 LET | SJEZD RODÁKU | 20. ROČNÍK
LIBŠTÁTSKÉHO POZDNÍHO LÉTA
Stále ladíme, připravujeme a dolaďujeme, ale čas běží
a běží, a tak budeme průběžně jak v libštátském
zpravodaji (na zadní straně), tak i na webových stránkách
městyse Libštát, zveřejňovat termíny naplánovaných akcí,
v tomto pro Libštát významném jubilejním roce.

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ
Fotografii na titulní stranu vyfotografoval starosta
Libštátu, jedná se o pohled na nově revitalizovanou stráň
u dokonalé hřbitovní zdi u katolického kostela.

LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ | PŘED 25 LETY

Top článek z čísla březen – duben 1997 byl uveden
v březnovém čísle libštátského zpravodaje.

LIBŠTÁTŠTÍ JUBILANTÉ
V měsíci dubnu slaví své životní jubileum
paní Hana Faltusová, paní Věra Marynková,
paní Zdenka Hradecká, pan Vladislav Jiřiček,
pan Jaroslav Jebavý a Jiří Žaba.
Všem jubilantům gratulujeme.
V úctě k Vám Pavel Janata | starosta

Škola a školka v Libštátě
MODERNIZACE POČÍTAČOVÉ UČEBNY V MASARYKOVÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Ve čtvrtek 31. 3. 2022 byla slavnostně otevřena počítačová učebna po své modernizaci. Projekt „Modernizace
počítačové učebny" byl spolufinancován Evropskou unií částkou 759 525,- Kč z Integrovaného regionálního operačního
programu (registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016011) a z rozpočtu městysu Libštát částkou
514 011,- Kč. Výdaje na stavební práce byly totiž zařazeny mezi neuznatelné výdaje projektu (s ohledem na omezenou
výši rozpočtu projektů v dané výzvě MAS).
Předmětem projektu byla modernizace stávající počítačové učebny, navýšení její kapacity a její využití rovněž pro
výuku cizích jazyků. Hlavními aktivitami projektu bylo pořízení vnitřního vybavení učebny - interaktivního dataprojektoru
vč. tabule, nábytku do počítačové učebny a schodolezu pro zajištění bezbariérového přístupu. V neposlední řadě pak
pořízení ICT vybavení - 24 PC sestav pro žáky a PC sestava pro učitele (oproti předchozím 16 + 1).
Tomu předcházely projektovou dokumentací navržené stavební úpravy stávající počítačové učebny - výměna
podlahy, osvětlení, otopných těles, pořízení klimatizace a konečná výmalba.
Modernizované prostory zvyšují zájem žáků o studium. V rámci odborných předmětů mají možnost pracovat s
vyspělými moderními technologiemi a rozšířit tak své teoretické i
praktické znalosti a dovednosti. Tím dojde ke zvýšení kvality
vzdělávání žáků školy v klíčových kompetencích ve vazbě na
budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Doufám, že se bude žákům i učitelům v učebně líbit a lépe se
učit :)
Jana Marková
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MĚSÍC BŘEZEN NA NAŠÍ ŠKOLE

Měsíc březen byl na naší škole
plný zajímavých událostí.
Hned první březnový den se na
prvním stupni konal masopustní rej,
na který se děti převlékly za
nejrůznější masky. Celé úterní
dopoledne se neslo v duchu her,
zpívání, tancování a cvičení. Pro děti
byly připravené také zábavné
soutěže, které si náležitě užily.
Během měsíce března došlo ke
zrušení všech protiepidemických
opatření, odložili jsme tedy roušky a
postupně se vracíme do starých
kolejí.
Také jsme přivítali tři nové žáky
z Ukrajiny. Postupně se s nimi
seznamujeme a snažíme se jim zde

Velké obrazy s jarní tematikou
rozjasnily chodby naší školy.
Poslední březnovou sobotu se
uskutečnil
v kulturním
domě
v Libštátě tradiční Jarní trh, kde jste
si mohli zakoupit výrobky, jež vznikly
během hodin výtvarné výchovy a ve
školní družině. Mnozí návštěvníci si
odnesli domů jarní dekorace, živé
květiny, věnečky na dveře, gelové
svíčky, dřevěné krabičky, tulipány a
zajíčky z keramiky a mnoho dalších
věcí pro radost. Velký zájem byl také
o preclíky a sušenky, které napekly
děti z družiny a 7. třídy. Největší
úspěch sklidily dílničky, kde si mohly
děti vybarvit sádrové odlitky
s velikonoční tematikou. Poděkování

žáci se svými nápady a návrhy.
Na konci března se s námi pro
blížící se mateřské radovánky na
nějaký čas rozloučila Mgr. Markéta
Pražáková DiS. Novou posilou
pedagogického sboru je Ing. Jolana
Žídková, které tímto přejeme, ať se jí
u nás na škole líbí.
Ve
čtvrtek
31.
března
v odpoledních hodinách se konala
slavnostní
kolaudace
nově
zrekonstruované počítačové učebny.
Modernizace učebny se mohla
zrealizovat
díky
finančním
prostředkům z EU (IROP) a městysu
Libštát – zřizovatele školy. Hlavními
aktivitami projektu bylo pořízení
vnitřního vybavení učebny -

vytvořit co nejpříjemnější prostředí.
Doufáme, že se jim zde bude dařit.
Žáci 9. tříd se pečlivě připravují
na přijímací zkoušky, které se konají
12. a 13. dubna.
Navštívíte-li naši školu, příjemně
vás naladí naše nová výzdoba, o
kterou se zasloužili žáci 2. stupně.

patří žákyním Marušce Novákové ze
2. třídy a Terce Bičákové ze 6. třídy,
které pomáhaly s prodejem ve svém
volném čase a taktéž všem
pedagogům, kteří se na přípravě
trhů podíleli.
Proběhlo
také
setkání
žákovského parlamentu, kam přišli

interaktivního dataprojektoru vč.
tabule, nábytku do počítačové
učebny a schodolezu pro zajištění
bezbariérového
přístupu.
V
neposlední řadě pak pořízení ICT
vybavení - 24 PC sestav pro žáky a
PC sestava pro učitele. Tomu
předcházely
projektovou
dokumentací navržené stavební
úpravy stávající počítačové učebny výměna
podlahy,
osvětlení,
otopných těles, pořízení klimatizace
a konečná výmalba. Žáci budou tak
moci
pracovat
s
vyspělými
moderními technologiemi a rozšířit
tak své teoretické i praktické znalosti
a dovednosti. Doufám, že se bude
žákům i učitelům v učebně líbit a
lépe se učit:)

strana č. 10

Škola a školka v Libštátě
ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBŠTÁT, příspěvková organizace
DOCHÁZCE
Ředitelka Mateřské školy Libštát, p .o. v souladu s § 34 zákona č. 561/2005
V letošním roce se bude konat
Sb.,
zákon o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném
zápis k povinné školní docházce v 1.
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovila termín a
patře budovy školy, a to ve čtvrtek
místo konání Zápisu k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Libštát
28. dubna 2022 od 9 do 15 hodin
p. o. pro školní rok 2022/2023 takto:
(dle rozpisu, do něhož se můžete
termín: ve čtvrtek 5. května 2022, od 8.00 do 12.00hod.
zapsat v MŠ). Přednostně budou
místo: Mateřská škola Libštát p. o.
přijímány děti s místem trvalého
Postup
při zápisu k předškolnímu vzdělávání:
pobytu v příslušném školském
týká
se všech dětí, které by nastoupily v průběhu školního roku 2022/23
obvodu spádové školy, maximálně
s sebou si přineste:
však 30 žáků. Průběh zápisu bude
- „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ – ke stažení na
rozdělen na dvě části, formální a
webových stránkách školy (www.ms-libstat.cz), případně si ji lze vyzvednout
motivační. S sebou vezměte
po telefonické domluvě v mateřské škole
občanský průkaz, rodný list dítěte a
- doklad o řádném proočkování na vyplněné žádosti potvrdí dětský lékař,
vyplněné tiskopisy, které obdržíte
tato
povinnost se netýká dítěte plnícího povinné předškolní vzdělávání
taktéž v MŠ. Těšíme se na Vaši
- prostou kopii rodného listu dítěte
účast.
Děti
budou přijímány v souladu s „Kritérii pro přijetí“, které najdete na
Mgr. Jana Marková
webových stránkách mateřské školy
Způsob podání žádosti
- osobním podáním v Mateřské škole Libštát p .o.
- v případě, že se nebudete moci dostavit v uvedený den, je možné
domluvit si náhradní termín
- pokud dítě zastupuje jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné
doložit své oprávnění dítě zastupovat,
- je-li již dítě šetřeno školským zařízením (PPP, SPC…) či lékařem,
dokládá potvrzení o zdravotním znevýhodnění
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8.
2022 pěti let.
O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitelka školy, dle zveřejněných kritérií v zákonné lhůtě 30 dnů, v této době lze po
předchozí telefonické domluvě nahlédnout do spisu. Rozhodnutí o výsledku řízení - zveřejněním seznamu uchazečů
pod přiděleným registračním číslem (vchodové dveře MŠ, webové stránky MŠ). V případě rozhodnutí o nepřijetí budou
zákonní zástupci vyrozuměni písemnou formou.
Dana Kousalová, ředitelka MŠ

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Začátkem ledna jsme v naší školce shlédli divadelní představení „O vílách“.
V návaznosti na Pekingské zimní Olympijské hry jsme se seznámili s jednotlivými disciplínami, průběhem her a
jejich myšlenkou, výtvarně ztvárnili olympijské kruhy a
nezapomněli jsme si připomenout bezpečnost při
sportování.
Únorové divadelní představení nás provedlo třemi
klasickými pohádkami.
Dětmi oblíbenou sportovní školičku jsme po
závěrečném sportování završili předáváním medailí.
Užili jsme si týden plný her, který byl zakončen
karnevalem. Sešly se překrásné masky.
V březnu jsme využili nabídky společnosti Prima vizus.
Pomocí diagnostické video kamery v rámci projektu „Koukají na nás správně?“, byl v MŠ přihlášeným dětem vyšetřen
zrak.
Naše mateřská škola se zapojila do projektu polytechnického vzdělávání Malá technická univerzita.
Jde o projekt pro starší a předškolní děti který obsahuje 8 lekcí. Od začátku března se tak děti staly „Stavitelem
města“, kde se dozvěděly, co vše najdeme ve městě a zkusily si vytvořit mapu.
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Následující týden se staly „Malými architekty“. Podle
zjednodušeného technického výkresu dokázaly postavit
půdorys stavby. V lekci „Malý inženýr“ zapojovaly rozvod
vody, odpadu a elektřiny. Jako „Stavitelé mostů“ si
vyzkoušely co je stabilita, důležitost pilíře a postavily most
po kterém se prošly.
15.března proběhlo v rámci projektového dne vynášení
Morany s krátkým písňovým programem na libštatském
náměstí za účasti pana starosty. Vše vyvrcholilo vhozením
smrtky do Olešky.
V dalších březnových dnech probíhal u předškoláků
projekt „Kniha je můj kamarád“. Děti přinášely do školky
své oblíbené knihy, ze kterých se jim četlo. Zakreslily si
čtenářské listy, vyrobily záložky. Projekt byl završen návštěvou místní knihovny. Zde je paní knihovnice seznámila s
různými žánry, které je možné si v knihovně půjčit. Děti si knížky a encyklopedie se zájmem prohlížely. Přečetla jim
krátké příběhy a děti hledaly, jaké z nich plyne ponaučení. Na konci si děti vyrobily barevné záložky, které jim paní
Kafková zalaminovala.

V pátek 1. dubna byl APRÍL, tak jsme si tento den udělali také tak trochu legraci a přišli jsme všichni v pyžamech s
oblíbeným plyšákem. Proběhla pyžamová přehlídka, zahráli jsme si různé hry, zatančili.
Nyní už se všichni těšíme na důležitý jarní svátek – Velikonoce. Zdobíme si celou školku, sejeme osení, vyrábíme
velikonoční výzdobu (dáreček), přáníčka. Seznamujeme se se zvyky a tradicemi, když počasí dovolí, podnikáme
vycházky po okolí.
Přejeme Vám veselé Velikonoce.
Martina Stará a kolektiv

Knihovna v Libštátě
CO SE DĚJE V KNIHOVNĚ

V měsíci březnu probíhala soutěž pro děti - Poznej Libštát s
knihovnou. Úkolem bylo projít danou trasu a odpovědět na otázky
k jednotlivým místům v Libštátě. Celkem se do knihovny vrátilo 15
vyplněných knížeček. Děkujeme všem za účast a výhercům
gratulujeme.
Na začátku dubna k nám zavítala vzácná návštěva - předškoláci
z naší mateřské školy. V zamračeném počasí jsme společně strávili
příjemný čas v prostorech knihovny, povídali jsme si o knihách a na
závěr si děti vyzdobily záložku s vlastním jménem.
Těšíme se, že si k nám brzy najdete cestu. :-)
Anežka Plívová, Marie Kafková, Ludmila Šimůnková
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Historie a současnost
DŮM ČP. 40
10. prosince 1777 koupil pozemek pro stavbu domu čp. 40 Josef Fejfar
od Jiřího Fejfara z domu čp. 41. Majitelé se zde střídali. 13.12.1865 zde
hořelo, na spáleništi byl postaven nový dům. Od roku 1870 zde byla pošta,
odtud přestěhována později do čp. 30.
Od roku 1883 zde byla četnická stanice. 6. Srpna 1883 byla schválena
žádost o přístavbu nové kůlny. Při sčítání lidí z roku 1923 zde bylo zapsáno
5 rodin – 16 osob. Při sčítání z roku 1921 pak 4 rodiny – 14 osob.
Od roku 1923 do 1948 zde měl cukrářství Karel Zelenka. Od něj to koupil

Jan Šourek ze Staré paky a měl do října
1950, než bylo cukrářství znárodněno.
Dále byla jen cukrárna. Prodávala zde
Marie Klimentová z čp. 64. Roku 1960
byla cukrárna zrušena. Asi v letech
1965 – 1985 zde byla prodejna
zeleniny. Roku 1983 proběhla výměna
oken, dveří a oprava omítky. V roce
1990 bylo obnoveno Šourkovo
cukrářství, asi od roku 1996 jen
prodejna, měla Hana Šourková, zavřela
v roce 2009. V říjnu 2013 byla výloha i
vchod zazděn a vyměněn za okna.

„To je naše obec“ – citace knihy
Jako všude, tak i v Libštátě
poskytovaly pomoc trpícím ženy,
věkem ne nejmladší, které měly
určité znalosti nabyté praxí a
především důvěru nemocných, ale
víc se spoléhaly na zásah vyšších
mocností.
Lidové
"léčitelky"
fungovaly ještě před půlstoletím,
třebaže byl v Libštátě poměrně brzy
stálý lékař, a zbytky toho léčení,
zvláště používání bylin, doznívá
ještě dnes.
Tehdejší léčebné prostředky
možno rozdělit na tři skupiny. Do
první patřilo používání posvátné
vody / u nás ze studánky na Táboře /
a léčivých rostlin. Těch bylo mnoho a
musily být nasbírány v určité roční
době. Zvlášť cenné bylo kvítí sbírané
24. června na den Jana Křtitele.

LIDOVÉ LÉČENÍ

Byliny se používaly různým
způsobem: Odvar se pil nebo se v
něm nemocný koupal, parou z nich
se
napařoval.
Šťávou
z
rozmačkaných rostlin se nemocná
část potírala atd. Tak např. na
zkažené plíce nebo žaludek se hodil
odvar lněného semínka a hrozinek
nebo diviznový kořen s vodou nebo
červeným vínem svařený Na svrab
byl dobrý salnytr, kapradinové
seménko, hřebíček a pepř či dřevěný
olej se salmiakem a bobkem na
drobno roztlučených atd Ve druhé
skupině byly chemické způsoby
léčení.Bylo to hlavně tzv. "
unarovnávání " polámaných osob a
masáže, při kterých bylo tělo
natíráno různými mastmi.

Ve třetí skupině byly prostředky,
které působí na duševní stav
nemocného a tím léčí nebo alespoň
uklidňují nemocného. Součástí
tohoto léčení bylo mluvené slovo,
jisté výkony, dále různé předměty
/amulety/, oběti a sliby. Tak např.
mluveným slovem se odstraňovaly "
oustřele ":
Ve jménu Otce i Syna i Ducha
svatého /opakovat třikrát/
Ve jménu Pána našeho Ježíše
Krista
zažehnávám tebe, růže a vás
oustřele,
abys ty, růže více nekvetla,
oustřele neloupaly, palnost nepálila.
Co není, nekvete, kamení
neroste,
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jestli se to počalo z jídla, pití, z
leknutí,
z větru neb z nějakého
pohlédnutí, rač to,
Pane Bože, odvrátiti na pusté
hory, kde jsou
tři studnice. Jedna jedu, druhá
vody, třetí krve.
A tam ať to hoduje a žije a tobě
/vám/ neubližuje.
Tento odstavec se opakuje
třikrát. Potom se modlí: Věřím v
Boha a třikrát Otčenáš a Zdrávas.
Nikdy se neřekne Amen, až při
posledním modlení se zakončí:" Ve
jménu Otce i Syna i Ducha svatého
", což se také třikrát opakuje a
nakonec řekne " Amen " "Stírání
housenic" prováděly ženy hlavně u
mládeže a dětí, které byly bledé a
trpěly nechutenstvím. Na rozpařené
tělo nasypaly lžíci žitné mouky a tu
rozetřely po těle a údech. Když
nestačila jedna lžíce., nasypala se
další. Třením se na rozpařeném těle
sloupla pokožka a z té a z mouky se
kolem kožních vlásků utvořily malé
chuchvalce, domnělé housenky. Pak
se obyčejným hřebenem " housenice
stíraly ", což bylo bolestivé, zvláště
když zaschly, neboť se vytrhávaly i
chloupky. Před loupáním se říkala
zvláštní
modlitba.
Jiným
prostředkem k léčení nechutenství,
bledosti a chřadnutí bylo " měření
mzí ". Voda, kterou se "mze" měřily
nabrala se z potoka po proudu do
východu slunce. Do ní se přidalo
trochu vody svěcené. Třikrát tři lžíce
se odměřily do hrnéčku a nemocný
vždy třikrát do odměřené vody dýchl.
Odměřená voda se opět měřila zpět
zase třikrát po třech lžících. V
hrnéčku prý zbývalo o jednu i více
lžic vody, podle pokročilosti choroby.
Měření se opakovalo třikrát,ale jen v
liché dny. Lepšila-li se choroba, tu
vody ubývalo. Každé měření zase
začínalo zvláštní modlitbou.

Takových různých způsobů
léčení bylo u nás více, ale
nedochovaly se ani v paměti, ani v
písemných záznamech.

LIDOVÉ LÉČENÍ DOMÁCÍCH
ZVÍŘAT

Používalo se týchž prostředků
jako u lidí. Protože rozpoznání
nemocí bylo u zvířat ještě obtížnější,
připouštěly se ještě častěji než u
člověka nadpřirozené příčiny, zvláště
čarování. Dodnes se zachovalo
mnoho pověr a obřadů k zachování
zdraví a užitku zvířat. Když se nová
kráva zavádí do stáje, Když se
dobytek poprve vyhání na pastvu,
když se kráva otelí atd.
Ze zapomenutých rad uveďme:
Mají-li
koně
opuchlence,
namáčejí se odvarem z borového
mlází a šišek. Proti nadmutí je dobrý
puškvorcový prášek dobytku do krku
a pepř do očí. Úroky na dobytku se
zaháněly také stíráním nakuřováním
a jinými prostředky

POVĚRY
DÍTĚ A POVĚRA

Těhotná matka musí dát pozor,
aby se nezhlídla, nemá nic kuchat,
aby děti neměly zaječí pysk, nemá
podlézat šňůry, aby nebyl špatný
porod, každou svoji chuť má ukojit,
jinak " to dostane " např. maliny,
okurku atd S novorozenětem se do
šesti neděl nemá chodit ven, aby se
netoulalo a do té doby se mu také
nemají stříhat nehty, neboť by se mu
ukrátil život. Koupati je dovoleno. Do
jednoho roku se s ním matka nemá
dívat do zrcadla, špatně by se učilo.
Má zabalovat dítě do povijanů, aby
nemělo kulaté - skrčené nohy. Na
hlavičku mu má dávat čepici, aby
boltce nebyly ohnuté, při oblékání
košilky navlékat pravý rukáv napřed,
aby bylo šťastné. Knoflíky se mají
zapínat od zdola nahoru, protože
takové děti rostou. Aby dítě spalo

doporučovala se makovina a
nejzdravější byl cumel, tj. chlebové
kůrky s cukrem v hadru. Když bylo
dítě bledé, špatně jedlo a pilo, mělo
mze, oustřele, ouroky. V obci byly
osoby, které je zaříkávaly. Když dítě
hodně pláče, bude hezké. Bude
hodné, cucá-li si často prstíček,
lakomé, zatíná-li stále ručky v pěst a
bohaté nebo chytré, má-li dlouhé
vlasy. Zmokne-li dítě do roka,
dostane pihy nebo rezavé vlasy.
Díváme-li se dítěti přes hlavičku,
bude šilhat. Dítě brzy umře, váží-li
se hned po narození, stříhají-li se
mu do roka nehty, když se do šesti
neděl směje nebo zmokne do křtu
vyroste-li mu dříve hoření zub než
dolení, jestliže je do šesti let příliš
chytré a staví-li se před ně zrcátko.
Také se nemá jezdit prázdným
kočárkem nebo vozík s děckem
nemají tlačit současně dvě osoby.
Rovněž čeká dítě brzy smrt, jde-li se
s ním na hřbitov. Když dítě dlouho
nemluví, má se mu dát chlebová
kůrka od žebráka. Návštěva v rodině
si nemá sednout, protože dětem
odnese spaní. Z téhož důvodu se
nemají sušit venku plíny, když je vítr.
Před křtem se nemá chodit s dítětem
venku, aby je lidé neokoukali neuřkli-. I po křtu má mít něco
červeného na sobě. Děti se nemají
přeskakovat, protože nerostou a
nemají klátit nohama, protože by jim
zemřeli rodiče.

JAK ZVÍŘATA PŘEDVÍDAJÍ
POČASÍ

P r š e t bude brzy, když
vlaštovky létají při zemi, žáby
kuňkají, sova houká, pavouci předou
pavučinu a zalézají do ní, slepice
sedí na plotě, na bidle nebo vůbec
na hřadu, kohout kokrhá o půlnoci,
krtci vyhazují hlínu, mravenci
zalézají do mraveniště a komáři
létají sem a tam / pumpují vodu /.
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B o u ř e přijde, když slepice
škubou trávu.
Z m ě n u p o č a s í ohlásí
slepice, když kdáče.
P ě k n é p o č a s í nastane,
když se dobytku potí čenich, kohout
brzy ráno kokrhá, cvrčci navečer
cvrlikají, datel tluče do stromu, žáby
vylézají na břeh a ryby vyskakují z
vody.
Z i m u brzkou nám ohlásí
mouchy, když brzo zalézají. Tuhá
zima nastane, když krtci hodně
ryjí.Sníh přináší od hor letící vrány

CO JEŠTĚ ZVÍŘATA PŘEDVÍDAJÍ

N e š t ě s t í stihne toho, komu
přeběhne přes cestu zajíc kočka
nebo bílá slepice. Ke kterému
stavení přiběhne v létě zajíc, to do
roka vyhoří.
Š t ě s t í naproti tomu přinášejí
čápi a po stěně lezoucí pavouk
S m r t oznamuje pes, když v noci
štěká nebo vyje, houkající sýček a
kočka, které svítí oči
Někdo onemocní, když slepice
zpívá. Vidíš-li žábu, neotvírej ústa,
spočítala by ti zuby a ty pak
vypadají. Počet zbývajících let života
ti potvrdí kukačka / několikrát zakuká
/.

POMÍSTNÉ NÁZVY

Jsou to názvy, které lid dával
pozemkům, výšinám, komunikacím,
polohám atd. Jsou většinou staré
několik století. Odráží se v nich
nejen přírodní ráz katastru a vztahy
člověka k němu, ale i zašlá
zaměstnání / Na čihadlech /, dávné

společenské poměry / Na pansku / a
jiné stopy zašlých časů. S novým
společenským
řádem
mnohé
pojmenování upadají v zapomenutí a
mladší lidé už dnes většinu názvů
neznají.
Povahu půdy vystihuje název
Blatišťata Cesta vedoucí údolím se
jmenuje Dola.Před lety se tam
dolovaly hořlavé lupky. Jiné úžlabině
v loukách se říkalo Dolce .Louka v
úpadu má název vzdůlní. Poloha při
silnici chráněná od severu vysokou
strání se jmenuje V kotli Vyvýšenině
v horní části obce u železniční tratě
se říká Vršek, Na vršku. Rovina nad
Vrškem je Benecko a nad ním je
Hořensko. V severovýchodní části
katastru jsou potoky V Lipníku, Nad
Lipníkem, a pod Lipníkem, místo
vzdálené daleko od obce je
Vystrkov. Rozmezí mezi Libštátem a
Košťálovem se říká Na hranicích,
poli blízko pyrámu V rozhraní. Blízko
jsou pole a les V panáku, Na
pansku.
Při kundratických hranicích jsou
Končina nebo Končiny a bažinatým
loukám se říká U černého moře.
Lesnatá dolina při silnici Z Libštátu
do Lomnice n:/Pop.se jmenuje
Komora a v blízkém lese je Hrobka
nebo V hrobkách. V rybničkách je
Vlhká louka. .Části lesa, kde před
sto lety stávala pila říká Na pile. Po
mohutném dubu, který kdysi stával
tam, má poloha název Nad dubem.
Tam, kde měl být zbudován mlýn,
říká se dodnes Nademlejnkem, dříve
Nadmlejnkem. Osamělé místo se

nazývá V poustce. Louka, kde se
kdysi bílívalo plátno, má označení
Na bělince. Mezi čihadly nebo Na
čihadlech a podobně. Volavec. Na
volavci.,
ukazují
na
bývalé
zaměstnání libštátských občanů.
Úzká neupravená polní cesta se
jmenuje Na drahách. Dlouhá mez po
které libštátské selky nosívaly na trh
zemědělské produkty dostala jméno
Tvarohová pěšina. Poloze u černě
impregnovaného
mostu
přes
železniční trať se říká U černého
mostu. Lučnatý kopec nad Malou
Stranou je Zaječák, jedlový les při
horním toku potoka Jedlák. Lesu při
svojeckých hranicích se říká
Svojecko, nad ním je Štamberk.
Loukám na vrcholu Zaječáku se
říkalo Jeruzalém. Údolí l km po
obecní cestě se říká U Kotyků místu
kolem
božích
muk
nad
Chuchlíkovými U křížku. Údolí nad
Jechovými se jmenuje Bábina rokle /
prý se tu skrývaly ženy v době
selských rebelií./.
Části obce nebo skupiny domů
mají názvy: Vyšehrad, Račany nebo
Račana, Malá Strana, Bryndov, Na
hvízdalce, Belveder, Kavkazko,
Amerika nebo dříve V rokli, Karlov,
domům nad mostem přes Olešku se
prý říkalo Smíchov. Činžovní domy
proti závodu Kolora 09 mají podivný
název "Gajďák", dům u nového
hřbitova " uprchlák ". Ulice z náměstí
ke kinu je Beraňák. Svahovitá louka
za mostem je Koublovka.
Ladislav Lukáš

Inzerce
PEDIKÚRA U VÁS DOMA
Nabízím:
diagnostiku nohou, relaxační koupel, precizní ostříhání nehtů, ošetření otlaků a zrohovatělé kůže, vyhlazení nehtů a
chodidel přístrojovou bruskou, peeling a masáž chodidel.
Ludmila Křivancová, Studenec.
Volejte 777486096.
Těším se na Vás.
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Pomáháme uprchlíkům
24. února zaútočila vojska Ruska
na Ukrajinu. Vojenské útoky a
ostřelování
ukrajinských
měst
vyvolaly obrovskou uprchlickou vlnu.
6 milionů Ukrajinců opustilo své
domovy a více než 3 miliony opustily
i svou vlast. Jde především o ženy
s dětmi a důchodce. 12 z nich našlo
útočiště u nás v Libštátě na
evangelické faře. Jde o 9 žen, dvě
děti - 11 a 15 let, a jednoho muže
důchodce. Přijeli z Kyjeva, z
Charkova, z Doněcké oblasti z
Bakhmutu a dvě ženy jsou ze

Pozvánky

POMÁHÁME UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY
západní Ukrajiny. Poskytli jsme jim
ubytování, zajišťujeme práci, školu,
výuku češtiny, dokumenty a
veškerou materiální pomoc. Když se
jich ptáme, co by ještě potřebovali,
nakonec odpovídají: Mír, abychom
se mohli vrátit domů. S tím jim
ovšem pomoci nemůžeme, a tak
děláme jen, co je v našich silách.
Starost o ně vyžaduje velké úsilí,
hodně trpělivosti také proto, že jde o
nesourodou skupinu i kvůli jazykové
bariéře. My starší, kteří jsme se učili
ruštinu ve škole, dolujeme z hlavy

slovíčka, ale jde to těžko. Potřebné
jsou samozřejmě i finanční
prostředky.
Hledáme
různé
možnosti, jak je pro ně získat od
státu i od sponzorů, a proto také
pořádáme sbírky. Naši hosté
prodávali na jarmarku hračky a
výtěžek půjde na tento účel, stejně
tak výtěžek velikonočního koncertu,
který se konal v neděli 10. 4. 2022
v 17 hodin v evangelickém kostele.
Děkujeme Městysu Libštát za
vstřícnost a podporu.
P. Hudec
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700 let výročí

CHYSTANÉ AKCE V TOMTO ROCE
Program bude průběžně doplňován a aktualizován | změna programu je vyhrazena
so 16.4. | Velikonoční pomlázka procházka | sraz ve 13,30h v Kroužku | pořádá spolek Kroužek
so 23. a ne 24.4. | tradiční Libštátská pouť sv. Jiří | libštátské náměstí | fotbal | fotbalové hřiště | zábava | sál KD
so 30.4. | Pálení čarodějnic | areál libštátského koupaliště | otevření kiosku
pá 6.5. | Mariánské vyznání | 18h u sochy Panny Marie na náměstí | komponovaný pořad písní a výkladu
so 28.5. | Pochod okolím Libštátu | areál Hliňák | pořádají Libštátští turisté
so 4.6 | Jarní běh | areál za Coopem | pořádá MZŠ
so 23.7 | Libštátský pohár | areál Hliňák | pořádá SDH Libštát
so 23.7 | Tradiční zvěřinové hody | areál myslivna | pořádá myslivecký spolek Kavkázsko Libštát
so 6.8 | Rockový mejdan | areál hliňák | 18h BluesFriends | 19,30h VZH | 22h Suffering souls
so 27.8 | Druhá tráva | p. R. Křesťan | ranč u Jezevčíka
so 17. a ne 18.9 | Sjezd rodáků | dvoudenní program se časově ladí a upravuje | libštátské náměstí | so 17.
DH Táboranka Košťálov a Dyjavan - cimbálová muzika ze Znojma
čt 22.9 | Jitro Hradec Králové | světoznámý dívčí sbor | sál KD
pá 7.10 | Gentleman Singers | evangelický kostel
so 8.10 | Podzimní trh v Lipkách | libštátské náměstí a sál KD | pořádají libštátské sousedky
ne 27.11 | Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu | libštátské náměstí
po 5.12 | Mikuláš s anděli a čerti | libštátské náměstí
ne 25.12 | Štěpánská zábava | sál KD
Jsme stále ve stálém kontaktu s ochotníky z Vysokého nad Jizerou, Lomnice nad Popelkou, Slané, Jilemnice,
Vrchlabí, Turnova a Jičína, kteří mají velký zájem do Libštátu letos přijet. O termínech jejich představení Vás budeme
včas informovat.
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 30.4.2022. Příspěvky odevzdávejte na radnici městyse Libštát nebo na referent@libstat.eu.

