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V Libštátě to ŽIJE 

LIBŠTÁTSKÁ POUŤ A EXPEDICE CARLOS - LYŽAŘSKÉ ZÁVODY - STOPOU POUŤOVOU 2022 NA LIBŠTÁTSKÉM 

NÁMĚSTÍ | SO 23.4. | FOTO PAN L. FEJFAR 
Neobvyklá návštěva přijela v sobotu 23. dubna na pouť do Libštátu. Byla to Expedice Carlos, jejíž účastníci 

zorganizovali i závod na lyžích - Stopou pouťovou 2022. Pro mnohé návštěvníky libštátské pouti šlo o nečekané, ale 
milé zpestření.  

 

LIBŠTÁTSKÁ POUŤOVÁ ZÁBAVA | SO 23.4. | FOTO MÍŠA TAUCHMANOVÁ 
Po dvou dlouhých letech opět na sále KD proběhla tradiční pouťová zábava, na které hrála skupina Suffering Souls. 

Z fotek patrný plný a skvěle dovádějící sál a jako vždy dobrá muzika hovoří za vše. 
 

  

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ LIBŠTÁT – MŘÍČNÁ | SO 23.4. | FOTO PAN L. FEJFAR 
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V Libštátě to žije 
PÁLENÍ ČARODĚJNIC | SO 30.4. | FOTO PAN L. FEJFAR 

 

MARIÁNSKÉ VYZNÁNÍ | PÁ 6.5. | FOTO PAN L. FEJFAR 
Krásný komponovaný pořad písní a výkladu u sochy 

Panny Marie na libštátském náměstí. Účinkovali Klára 
Ptáčková, Šárka Trejbalová a Pavel Šimůnek. 
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BUĎTE ZDRÁVI VÁŽENÍ A MILÍ LIBŠTAŤÁCI, SPOLUOBČANÉ, SOUSEDÉ, ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE, 
Začínám velmi smutnou zprávou, paní Ivana Janatová, po více než 15 letech na vlastní žádost, končí své pracovní 

působení na Úřadě městyse Libštát. Chtěl bych jí tímto velmi pěkně poděkovat za její dobře odváděnou práci a za vše 
dobré co pro náš Libštát ze své pozice vykonala. Svoji práci vždy dělala, jak nejlépe mohla, byla milá, pracovitá a 
svědomitá. Bude nám tu všem velmi chybět, ale život běží dál. Ivě velmi pěkně přeji, aby se jí i nadále ve svém dalším 
pracovním i osobním životě velmi dařilo. Ve veřejné výzvě jsme za Ivu hledali její náhradu. Ivu bude velmi těžké 
nahradit, ale věřím, že se to podaří paní Alici Bernatové z Lomnice nad Popelkou, kterou jsme společně vybrali. Iva 
bude celý květen a možná i červen paní Alici Bernatovou na úřadě zaučovat. Tak Vás tímto velmi pěkně prosím o 
pochopení a vstřícnost při vyřizování záležitostí a agendy, které měla Iva na starosti. Začátky nebudou lehké, ale pevně 
věřím, že si vše brzy sedne a vše bude v naprostém pořádku. Paní Alici přeji, ať jí práce na našem úřadě baví a 
naplňuje a ať má náš Libštát ráda. Věřím, že si jí všichni brzy oblíbíme stejně tak dobře, jako naši Ivu. 

Čas, pro nás tak významného roku 2022, neúprosně letí a máme tu již měsíc květen. Měli jsme po dvou letech 
překrásnou pouť, natřískanou pouťovou zábavu, domácí fotbalové utkání a také krásné Mariánské vyznání. Děkuji panu 
L. Fejfarovi, že je vždy tam, kde má být, a uchovává pro nás vzpomínky na tyto akce v podobě fotografií a videí. Dále 
děkuji paní Ivaně Faistaverové, která pro nás vždy připraví krásnou čarodějnici na vatru a všem, kteří se jakkoli podíleli 
na přípravách těchto krásných akcí, a také Vám všem, kteří jste neseděli doma a zúčastnili se jich. 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LIBŠTÁT 
Třetí jednání zastupitelstva městyse Libštát v roce 2022 se konalo ve 

středu 13. dubna 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.  
Velmi stručně si dovolím připomenout projednávané body. Zastupitelé 

městyse Libštát vzali na vědomí inventarizační zprávu z jednání hlavní 
inventarizační komise, schválili uzavření smlouvy s firmou ČEZ Distribuce, 
a.s. o zřízení věcného břemene – služebnosti, stavba č. IV -12-4017782, SM-
Libštát, parc. č. 174/11, 174/12-kNN a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby, SM, Libštát, st.p.č. 213-kNN, 
SS. Zastupitelé dále projednali a schválili prodej části pozemku pč 1 064 v 
obci a kú Libštát, zvolili přísedící Okresního soudu v Semilech a stanovili 
počet zastupitelů obce pro volební období 2022 – 2026. Zastupitelé také po 
projednání schválili změnový list č. 4 týkající se závěrečného vyúčtování 
stavby „Košťálov a Libštát-kanalizace a ČOV, 3. etapa“ a změnový list č. 5, 
který vyjadřuje provedenou skutečnost na plánovaných rozsazích oprav 
místních komunikací po stavbě kanalizace. Důležitým bodem bylo také 
schválení rozpočtu městyse Libštát na rok 2022 a odprodeje traktoru ZETOR 
7245 včetně příslušenství (čelní nakladač, lopata, paletové vidle). 

OPRAVA (VÝMĚNA) STŘEŠNÍ KRYTINY OBJEKTU LIBŠTÁTSKÉ RADNICE 
Máme velikou radost, zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání 

dne 26. 4. 2022 usnesením č. 186/22/ZK rozhodlo o poskytnutí účelové 
dotace z dotačního fondu Libereckého kraje, Program č. 2.1 - Program 
obnovy venkova na projekt s názvem „oprava (výměna) střešní krytiny 
objektu radnice čp. 198“ ve výši 300 000,- Kč. Opravu střešní krytiny 
plánujeme v druhé polovině roku. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2022 
Stále více 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, kde přivítáme 9 libštátských dětí. Přihlášeným rodičům 
byla včas doručena pozvánka s podrobnějšími informacemi. Fotograf je na 
tento sváteční akt zajištěn. Kdo se chce jen tak přijít na tento slavnostní akt 
podívat, tak samozřejmě bude také vítán. 

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. 
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OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V LIBŠTÁTĚ Z VYŠEHRADU KE SVOJECKÉMU HÁJI

Stále čekáme na výsledky a 
vyhodnocení 3 044 podaných 
žádostí o dotaci z Ministerstva pro 
místní rozvoj o a celkovou 
rekonstrukci této silnice. Na 
rozhodnutí stále čekáme, tak 
uvidíme. 

Vážená paní starostko, vážený 
pane starosto, 

z pověření místopředsedy vlády 
pro digitalizaci a ministra pro místní 
rozvoj pana Ivana Bartoše si Vám 
dovolujeme poděkovat za podání 
žádosti o dotaci na rok 2022. 
Vnímáme, že je pro Vás tato žádost 
podstatná a že očekáváte její 
vyhodnocení. Stejně tak pro 
Ministerstvo pro místní rozvoj je 
důležité podpořit rozvoj obcí a měst 
v naší zemi. Vašich zkušeností si 
velmi vážíme, přijímáme objektivní a 
konstruktivní kritiku, na kterou 
aktivně reflektujeme, a současně 
jsme otevřeni produktivní komunikaci 
s Vámi jako partnery. 

Pro letošní rok nám v národních 
dotačních programech dorazilo 
téměř 3 800 žádostí o dotace s 
požadovaným finančním objemem 
bezmála 12 miliard korun. Aktuální 
alokace, částka připravená v 
rozpočtu ministerstva, dle mantinelů 
státního rozpočtu, na žádosti v rámci 
programu Podpora rozvoje regionů 
2019+ a programu Podpory bydlení 
(Technická infrastruktura), činí 2,1 
miliardy korun. To znamená, že 
bude možné bohužel podpořit jen 
zlomek žádostí. 

Všechny podané žádosti 
prochází formální kontrolou a 
následně věcným hodnocením, a to 
v souladu s podmínkami příslušného 
programu. Aktuálně je vyhodnoceno 
75 % žádostí o dotace, přičemž naši 
kolegové dělají maximum pro to, aby 
konečné vyhodnocení a zveřejnění 
výsledků bylo dle avizovaných 
termínů v harmonogramu výzev, tj. 
do konce května, případně na 

začátku června, a to právě s 
ohledem na množství podaných 
žádostí o dotace. 

Intenzivně se také snažíme 
zajistit navýšení finančních 
prostředků na programy pro podporu 
samospráv už v tomto roce. 
Přestože je státní rozpočet velmi 
napjatý, místní rozvoj má být 
výraznou prioritou i v této nelehké 
době. 

Současně probíhá revize 
jednotlivých národních dotačních 
programů, a to s cílem koncentrovat 
finanční prostředky do výzev s 
nejexponovanějším zaměřením. 

Upřímně Vám děkujeme za Vaši 
práci, kterou pro samosprávy 
vykonáváte, a vážíme si Vaší 
spolupráce s Ministerstvem pro 
místní rozvoj. 

S pozdravem a přáním všeho 
dobrého 

Ing. Miroslava Tichá 

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO 

ODPADU | SOBOTA 4. ČERVNA | 14,05 - 14,20 
Přijímány budou následující nebezpečné složky 

komunálních odpadů: 
- obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. 

olejových filtrů 
- oleje a tuky 
- absorpční činidla (znečištěný textilní materiál) 
- barvy, lepidla a pryskyřice 
- rozpouštědla 
- kyseliny, zásady (hydroxid) 
- nepoužitá léčiva (léky) 
- pesticidy (hnojiva) 
- akumulátory, baterie, články a zářivky 
POZOR! Vše musí být řádně označené v 

uzavřených obalech a objemu a množství 
odpovídající provozu běžné domácnosti. 

Nebude přijímáno následující: 
- elektro 
- stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, 

omítek, lepidel, směsí apod. 
- nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské 

činnosti. 
Sběr bude probíhat v sobotu 4.6.2022 ve 14,05 – 

14,20 na náměstí. 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ 
Libštátský zpravodaj v posledních letech doznal 

velmi velkých změn. Jsme velmi rádi, že se nám stále 
daří dodržovat měsíční cyklus vydávání. I díky tomu jste 
včas informování o všem podstatném a důležitém, co 
se v našem Libštátě děje, koná a připravuje. Nebylo by 
tomu však tak, kdybychom neměli o čem psát, nebo 
kdyby se nám nechtělo psát, ale hlavně kdybychom 
neměli Vás, pravidelné přispěvatele, kterým tímto velmi 
pěkně děkuji. Velký dík a uznání patří také naší 
redakční radě v čele s paní Marií Kafkovou. Nemá to se 
mnou jednoduché, neboť si neustále vymýšlím nové 
podněty ke zlepšení tak, aby se Vám náš zpravodaj 
líbil, aby si ho čas od času třeba i někteří přečetli a 
třeba abyste se vždy těšili na nové číslo. 

KPES FF univerzity Palackého v Olomouci, 
Civipolis, o.p.s., SMARV, o.p.s., Angelus Aurus o.p.s 
spolu se Sdružením místních samospráv ČR, vyhlásili 
při příležitosti státního svátku ČR, Dne slovanských 
věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje 11. ročník soutěže „O 
nejlepší obecní a městský zpravodaj 2021“. 

A tak jsem se rozhodl, že se do soutěže určitě 
přihlásíme, ať víme, na čem jsme ve srovnání s dalšími 
obecními zpravodaji, a třeba nás to zase posune o kus 
dál. Stále máme totiž na čem pracovat. 



         strana č. 6 

Informace z radnice 
EXKURZE V LESÍCH U KLOKOČNÉ

V úterý 3. května jsme spolu 
s panem místostarostou Ing. J. 
Šimůnkem a panem radním M. 
Hlouškem navštívili exkurzi v lesích 
u Klokočné, která se týkala 
nepasečného hospodaření v lesích-
souladu ekologie a ekonomiky lesa. 
O tomto způsobu hospodaření 
v lesích jsme již diskutovali na 
jednání rady. Naskytla se nám však 
jedinečná možnost exkurze do lesů 
v Klokočné a diskuze s průkopníkem 

této metody, lesníkem panem Ing. 
Vladislavem Ferklem. Z lesů z 
Klokočné jsme všichni odjížděli s 
nadšením a pocitem, že se dá v 
lesích hospodařit i jinak, než je nám 
všem dobře známo. Je tedy jen na 
nás a naší zodpovědnosti, jak s 
nabytými poznatky dále naložíme ve 
správě našich obecních lesů. 

O čem to ten starosta vlastně 
píše? Pro porozumění a pochopení 
je nutné se seznámit s článkem, 

který byl zveřejněn 9.8.2021, zdroj 
Ekolist.cz. 

KLOKOČNÁ, DEMONSTRAČNÍ OBJEKT PŘÍRODĚ BLIŽŠÍHO, VÝBĚRNÉHO ZPŮSOBU OBHOSPODAŘOVÁNÍ LESŮ
Situace a problémy našich lesů 

Současná kůrovcová kalamita 
svým rozsahem a svými důsledky již 
dnes překonává všechny pohromy, 
kterými naše lesy kdy prošly. Je 
zřejmě pravda, že spouštěcím 
mechanizmem celé situace kalamit-
ních rozměrů byly klimatické změny 
posledních let. Nejméně stejně 
velkou pravdou ale je, že dlouhodo-
bý způsob, jakým jsme lesy 
obhospodařovali a jakým prioritám 
jsme přitom jejich pěstování podřizo-
vali, k takovýmto koncům směřoval a 
bylo jen otázkou, v jakou finální 
podobu takovýto proces vyústí. 

 Výsledky 30 let přírodě bližšího, 
výběrného hospodaření v demonst-
račním objektu Klokočná přesvěd-
čivě dokazují jeho výhody – vyšší 
odolnost vůči kalamitám a lepší 
produkční a ekonomické výsledky. 

Lesy na našem území byly a z 
větší části dosud jsou již přibližně 

třetí století obhospodařovány jako 
stejnověké, monokulturní porosty. To 
znamená, že v této struktuře věkové-
ho uspořádání, zaměřené přitom na 
jednu či dvě produkční dřeviny, jsou 
porosty uměle obhospodařovány od 
zalesnění vykácených holin, přes 
prořezávky a probírky až do přibližně 
stoleté dospělosti (mýtného věku). 
Jako takové jsou na soustředěných 
plochách (holosečích) mýceny a tím 
je jejich vývoj vracen do výchozího 
bodu nových holin. 

Celý cyklus je v podstatě obdo-
bou zemědělské výroby, samozřej-
mě s podstatně delší výrobní dobou, 
a to bez jakéhokoliv umělého dopl-
ňování živin v půdě (přihnojování). 
„Výrobní cyklus“ v tomto pojetí má 
jen velmi málo společného s přírod-
ními procesy, na kterých je les, jako 
nejhodnotnější a nejsložitější 
ekosystém přírodního prostředí, 
existenčně závislý. Takovýto způsob 
hospodaření je sice poměrně jedno-
duchý, dá se relativně dobře vtěsnat 
do plánovacích a výrobních procesů, 
norem a normativů, ale les samotný 
je přitom čím dál víc zranitelný a 
jeho schopnost odolávat vnějším, ať 
už přírodním či civilizačním nepříz-
nivým vlivům, se zákonitě snižuje. 

Problémy, které tak vznikají, 
vyvolávají nezbytnou potřebu zásad-
ní změny způsobů hospodaření. 
Musíme respektovat, že les není 
normální podnikatelské prostředí s 

možnou koncentrací na momentální 
maximální výrobní efekt. Ale naopak 
citlivá a složitá součást živé přírody, 
jejíž zodpovědné obhospodařování 
je založeno na respektu k přírodním 
procesům a mezigenerační zodpo-
vědnosti, kdy úsilí a výsledek práce 
jedné generace je hodnotou a 
efektem pro generace následující. 
Současný špatný stav lesních poros-
tů dokládá, že dosud uplatňovaný 
způsob lesní výroby, za přispění 
měnících se klimatických podmínek, 
naráží na limity svého dalšího 
použití. 

Nezbytnost změn 
Jedním z názorů, na kterých se 

při hledání změn v péči o ohrožené 
lesní porosty odborníci shodnou, je 
uplatnění ekologičtějších přístupů v 
celém procesu jejich obhospodařo-
vání. Bohužel na konkrétním 
způsobu a hlavně míře nezbytných 
opatření, které náprava současné 
situace v lesích a v jejich obhospo-
dařování vyžaduje, již shoda 
nepanuje. Nebude-li nadále vůle k 
prosazení zásadních změn, prosadí 
si je zřejmě příroda sama a lze 
předpokládat, že budou pokračová-
ním či obdobou současné kalamitní 
situace 

Jednou z možných alternativ 
k nápravě je uplatnění nepasečného, 
přírodě bližšího způsobu hospodaře-
ní. Jeho základním rysem je podpo-
ra, využívání a usměrňování přírod- 
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ních procesů, a to jak při obnově, tak 
v celém dalším procesu vývoje lesa. 
Cílem je, aby porosty při zachování 
produkčních schopností vytvářely 
bohatě výškově členěnou strukturu v 
optimální druhové skladbě dřevin a v 
cílové fázi uplatňovaných změn 
tvořily uzavřený nepřetržitý vývojový 
proces, který nebude narušován 
holosečnými těžbami. 

Hospodaření v lesích na Klokoč-
né je v souladu s principy hnutí Pro 
Silva, jehož evropská centrála Pro 
Silva Europa má pobočky ve většině 
evropských i v některých mimo-
evropských státech. Česká pobočka 
působící od r. 1995 pod názvem Pro 
Silva Bohemica má 225 členů, kteří 
praktikují nebo podporují základní 
myšlenku hnutí: co největší využití 
přírodních procesů za účelem lepší-
ho a trvalejšího hospodářského 
výsledku a souběžného zachování 
nepřetržitosti plnění všech funkcí 
lesů. 

Demonstrační objekt Klokočná 
Demonstrační objekt Klokočná je 

400 ha lesa ve správě státního 
podniku Lesy České republiky, Lesní 
závod Konopiště, kde jsou od roku 
1990, tedy již více než 30 let, 
uplatňovány zmíněné principy hos-
podaření přírodě bližším, výběrným 
způsobem, a to při plném produk-
čním využívání lesních porostů a za 
zcela běžných provozních a ekono-
mických podmínek správy státních 
lesů. 

Slouží k ověřování výhod a 
možností provozního uplatnění tako-
véhoto ekologického pojetí péče o 
les v podmínkách plně hospodářsky 
a rekreačně využívaných lesů střed-
ních poloh. V lesích České republiky 

je průkopníkem při získávání provoz-
ních poznatků a zkušeností ze 
systematického uplatňování z takto 
obhospodařovaných lesů. Klokočná 
je po třiceti letech své existence  
zároveň výjimečný objekt s dlouho-
letou vývojovou řadou výsledků o 
měnících se hodnotách stavu lesa i 
ekonomice jejich obhospodařování. 

V tomto směru se během tří 
desetiletí stala pro odborníky i ostat-
ní zájemce zdrojem poznání a pou-
čení o možnostech provozního uplat-
nění nepasečného, výběrného způ-
sobu hospodaření v přírodních 
podmínkách většiny našich lesů. 
Demonstrační objekt Klokočná je 
využíván k řadě výzkumných prací i 
k výuce a cvičením studentů 
lesnických škol. 

Cestou k řešení problémů 
kulturních lesů je nepasečný 

způsob hospodaření 
I když 30 let ve vývoji lesa 

nemůže dát ještě konečný obraz o 
výsledcích hospodaření a celkové 
proměně lesních porostů, mají do-
sud získané údaje již svoji prokaza-
telnou hodnotu. Na Klokočné už 30 
let nebyla vykácena jediná holina. Až 
na výjimky probíhá zalesňování 
„přirozenou obnovou“, tj. náletem se-
men z matečných stromů, což proti 
umělým výsadbám přináší značné 
výhody, a to jak v ekonomice, tak v 
předpokladech kvality budoucích 
porostů. 

Těžba dřeva není prováděna na 
holinách, ale opakovaným výběrem 
stromů po celé ploše porostu. Nová 
generace stromků tak vyrůstá pod 
vyspělým porostem a jejich vývoj je 
usměrňován regulací přístupu světla 
pronikajícího rozvolněnou horní etáží 
porostu. 
Výsledky za třicet let prokazují, že 
- lesní porosty jsou již nyní výrazně 
výškově diferencované, bez ostrých 
stěn porostů, a tím i stabilnější a 
odolnější proti větrným vývratům i 
kůrovcům 
- pestrá struktura porostů přispívá i k 

udržení vláhy a tvorbě vhodného 
mikroklimatu uvnitř porostů 
- za těchto podmínek přirozená ob-
nova tvoří již podstatnou část (přes 
90 %) nové generace lesa, a to již v 
odpovídající druhové skladbě 
- přirozené procesy se výrazně 
uplatňují při autoredukci počtu jedin-
ců v celém průběhu vývoje porostů a 
nahrazují tak většinu umělých 
pěstebních zásahů 
- snížená potřeba umělých zásahů 
pak výrazně snižuje náklady na 
pěstební činnost (téměř o 80 %) 
- produkční schopnost (přírůst) a tím 
i možnost těžby dřeva se zvýšily o 
18 % 
- těžební činnost je o 8 % finančně 
nákladnější, přesto je celkový 
dosavadní ekonomický efekt hospo-
daření dlouhodobě zlepšený o 11 % 
- zvýšení celkové ekologické 
hodnoty lesa je výrazné a 
nezpochybnitelné. 

Uvedené výsledky jsou důkazem, 
že ekologie a ekonomika v lesním 
hospodářství nejsou při takovémto 
způsobu péče o les navzájem se 
vylučujícími hodnotami a provozní 
uplatnění změn ve způsobu hospo-
daření není limitováno zvýšenými 
náklady. 

Klokočná tak jednoznačně doka-
zuje, že příroda uplatněnou „spolu-
práci s člověkem bere“, reaguje na ni 
pozitivně a je tedy jen na nás a naší 
zodpovědnosti, jak s tímto poznat-
kem naložíme. 
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Informace z radnice 
KIOSEK NA KOUPALIŠTI, VÝMĚNA VENKOVNÍ BETONOVÉ DLAŽBY 

Na poslední chvíli, před plánovaným otevřením Kiosku na koupališti, jsme se rozhodli vyměnit starou, popraskanou, 
hrbolatou a nerovnou betonovou dlažbu pod venkovním přístřeškem, který slouží k venkovnímu krytému sezení. Naše 
technická skupina si mákla a spolu s panem Pavlem Janatou (zastupitelem a zedníkem v důchodovém věku) vše zvládli 
velmi dobře a ve velmi krátkém čase. Velmi pěkně jim všem tímto děkuji za skvěle odvedenou práci. Zase jsme si ten 
náš legendární Kiosek o trochu vylepšili, aby se nám v něm všem příjemně sedělo, ale hlavně nová a rovná podlaha 
bude pro nás všechny bezpečná, už snad nikdo o něco nezakopne a nikomu se nic nestane. A o to tady hlavně šlo. O 
otevření kiosku budete včas informování SMS mobilním rozhlasem. 

   

VENKOVNÍ TERASA NA SPODNÍ ČÁSTI NÁMĚSTÍ 
Velmi, velmi pěkně děkuji mistrovi svého řemesla a oboru, panu Jindrovi Kracíkovi, za skvěle odvedenou a velmi 

precizní práci na nové libštátské rozebíratelné venkovní terase na spodní části náměstí, umístěné na obecním pozemku 
u cukrárny a potravin u Františka. Věřím, že nám všem bude venkovní terasa 
dobře sloužit a užijeme si na ní odpočinek a oddych při dobré kávě, zákusku, 
či skvělé zmrzlině. Ano, ano, je to takové dvojče terasy u restaurace v KD na 
protilehlé části náměstí. Taková další pěkná kazatelna, nebo bedna na 
brambory. Ale věřím, že si jí v tomto výročním roce při mnoha pěkných akcích, 
všichni užijeme a bude nám dlouho sloužit k příjemnému posezení na našem 
náměstí, které věřím, brzy dojde velkými a výraznými změnami tak, aby se 
naše náměstí stalo krásnou a pyšnou dominantou našeho krásného Libštátu. 

  
 

DOASFALTOVÁNÍ PŘEKOPŮ, RÝH, VÝMOLŮ ATD A DOASFALTOVÁNÍ SJEZDŮ PO STAVBĚ KANALIZACE 
Ještě před libštátskou poutí se nám podařilo dokončit veškeré asfalty po stavbě kanalizace, jednalo se o 

dozaasfltování různých překopů, rýh a dozaasfaltování některých špatně přístupných sjezdů na pozemek. Také byly 
v některých nutných úsecích provedeny chybějící krajnice. V květnu nás ještě čeká oprava chodníku (obrubníků) u 
silnice II/283 a obnovení některých zaniklých příkopů. 
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Informace z radnice 
NOVÁ SEKČNÍ VRATA DO SUTERÉNU OBJEKTU KD 

Také se nám podařila plánovaná výměna starých plechových vrat za nová, 
elektricky ovládaná sekční vrata do suterénu objektu KD, respektive do 
stávající hasičárny a do prostoru dílny naší technické skupiny. Teď budeme 
muset jen doladit venkovní ostění (možná spojenou i s úpravou fasády 
suterénové části objektu) nových vrat a grafické označení (fasády, vrat, nebo 
umístěním dopravních značek) tak, aby nám před hasičárnou nikdo 
nezaparkoval, neboť by blokoval možný výjezd jednotky.  

 

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 (soukro-
mé) 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 propo-
jení 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 (tel.: 728 311 422), Pavel 
Tláskal (tel.: 727 851 967), pan 
Miroslav Doškař (tel.: 724 224 672) a 
pan Labík (tel.: 734 643 307).  

Pokud nebude realizace propo-
jení přípojky ve Vašich silách, tak si 
tyto výše uvedené řemeslníky včas 
zamluvte, ať máte klid.  

Velmi pěkně prosím, neotálejte 
s Vaším připojením, neboť máte již 
skoro všichni zcela jistě prošlé 
povolení k nakládáním splaškových 
odpadních vod, vydané Městským 
úřadem v Semilech. 

 

ROZLOUČILI JSME SE 
Ve čtvrtek 14. dubna 2022 zemřel po krátké nemoci 

ve věku 74 let pan Ladislav Piry z Bělé čp.1, kterého 
jsme určitě všichni znali (tatínek pana Bronislava 
Piryho z Libštátu). 

Ve čtvrtek 28. dubna 2022 zemřela paní Hana 
Faltusová, rozená Vávrová z čp. 27. 

Čest jejich památce. 

LIBŠTÁTŠTÍ JUBILANTÉ 

V měsíci květnu slaví své životní jubileum 

paní Ela Fišerová 
a paní Josefa Zoselová. 

Oslavenkyním srdečně blahopřejeme. 
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Informace z radnice 
FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ 

Fotografii na titulní stranu vyfotografovala paní Jana Malá z libštátských Končin. Jedná se o květy rozkvetlého stromu 
z nádherného sádku na křižovatce u Krausů. 

LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ | PŘED 25 LETY | DUBEN - KVĚTEN 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 
 

Škola v Libštátě 
DUBEN VE ŠKOLE 

V dubnu v naší škole proběhlo hned několik akcí. V pátek 1. 
dubna nás navštívili členové společnosti EKO-KOM s programem 
"Tonda Obal na cestách". Žáci si hravou formou osvěžili zásady 
třídění odpadu a dozvěděli se, co se s odpadem děje dál. V pátek 
8. dubna se žáci 6., 7. a 8. třídy zúčastnili preventivního 
programu s názvem "Holky z Venuše, kluci z Marsu". Paní Mgr. 
Alena Blažková ze společnosti MP Education s žáky probrala 
různá témata, která je nejvíce zajímají v souvislosti s primární 
prevencí rizikového chování. V pondělí 11. dubna proběhl ve 
škole v rámci projektového dne 2. stupně cake market, kde žáci 
prodávali různé domácí dobroty. Výtěžek z akce bude věnován 
na dobročinné účely. Tento den výuku prolínalo téma Velikonoce, 
kdy žáci procházeli různými stanovišti, např.: pokusy s vejci, 
Velikonoce v anglicky mluvících zemích nebo české Velikonoce. 
Na prvním stupni proběhl obdobný program ve středu 13. 4. 
formou velikonočních dílniček. Žáci prvního stupně si tak z 
každého stanoviště odnesli nějaký velikonoční výrobek. Hned 
další týden ve středu 20. 4. žáci prvního stupně odjeli na 
přírodovědnou exkurzi do Sedmihorek, kde si pod záštitou 
Ekologického centra Sedmihorky žáci prošli Dětskou naučnou 
stezku a Cestu k vodě. Seznámili se s vlastnostmi vody a jejími 
obyvateli nebo s životem v lese a jeho historií. Ku příležitosti Dne 
Země se žáci 2. stupně v pátek 22. 4. vypravili po stopách vody v 
okolí Libštátu. Duben byl tedy ve znamení Velikonoc a ve směru ekologické výchovy velmi bohatý. 

Klára Kopecká 
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Historie a současnost 
DŮM ČP. 41 

Majitelé domu se střídali, 16. ledna 1817 koupil dům 
Jan Končinský a 4. září 1852 ještě nezletilý František 
Končinský. Končinský měl hostinec. 13. prosince 1865 zde 
hořelo, 9. května 1866 byla podána žádost o stavbu 
nového domu. V roce 1883 zde byla četnická stanice. 
Kolem roku 1900 se sem přestěhovala pošta, byla zde do 
roku 1923. Po té zde byla třída školy. Při sčítání roku 1910 
je zde zapsáno 7 rodin – 27 osob. Při sčítání v roce 1921 
jsou zde 3 rodiny – 8 osob. Roku 1930 bylo povoleno 
užívání půdní místnosti. Asi do roku 1965 byl pro domy čp. 
41 a 42 jen jeden vchod. Matura zde měl holičství.  

23. května 1930 byla povolena adaptace pro prodejnu 
firmy Baťa. 13. dubna 1930 byla povolena stavba bytů o 2 
místnostech v podkroví. V domě byly také dvě prodejny – 
potraviny Dytrych asi do roku 1950 a později opravna obuvi 
Poláček. Druhým obchodem byla prodejna textilu, kolem 
roku 1960 zde byla prodejna nábytku, od roku 1965 opět 
prodejna textilu až do roku 1990. 

21. října 1946 v Baťovně nastoupil Karel Svoboda 
z Čechořovic u Třebíče a prodával zde až do důchodu  
roku 1984. Pro boty sem jezdili z velkého okolí, o dobré 

jméno se zasloužil právě K. Svoboda. Roku 1989 se 
přestěhovala obuv do nového nákupního střediska „Lípa“. 
Do roku 1990 byla majitelem Jednota Jilemnice a o budovu 
nepečovali. Od nich budovu koupili Jana a Luděk 
Opočenský a nechali opravit venkovní omítku v původní 
podobě. Dole vpravo měl sklad a prodejnu Interpap (Petr 
Kozák), prodejna byla zrušena v srpnu 2013. Asi od roku 
2004 je patro využíváno jako ubytovna pro pracující 
v Libštátě a okolí. V letech 2011 – 2012 měla dole prodejnu 
starých oděvů paní Zajícová z Bělé. Asi od roku 2018 zde 
byla prodejna potravin a různého zboží, v roce 2022 
zavřela. 

„To je naše obec“ – citace knihy 

LIDOVÁ ŘEČ V LIBŠTÁTĚ A OKOLÍ
Baráky sou u nás dřevený a 

kamedny, třá i z bácu. Střecha 
slamedna s kaleníkama a 
vopěrkama nebo ze šindela Na 
šindelový střeše něde i vikýř. Pod 
vokny věčí zahrádka, v ní vysetá 
hlavatka, taky burkyně, mrkeu, cerel, 
petružel, šlakový kolečko, vopich a 
peluň. Po záhrobni vešlo se do 
síňky. Někde mívali poklop do šíje a 
do chlíva. Pod přístřeškem bejval 
řád a na římsu se věšely kůsy. Taky 

na záhrobeň sypaly slepicům vovce 
a bandory se šlupkama. Kohout- 
nemrát nevomalenej to chamtivě 
schlast samotnej. Stará Brožtice z 
vosumatřicátýho numera na něj 
satonila: Ty hambouze nestydatej, 
musíš bejt tak vochlastanej, 
nepřejícnej, šak čkej, vo posvícení ti 
starej zadrhne kejhák. Kohout si ani 
neušim a sežral to doklamola 
Úzkejma dveřma šlo se do sednice 
kde stály kachlový kamna s 

medencem a pecej. Topívalo se 
korábama, kohátama, chrůstem a 
chroustím. Aby sednice nebyla 
začuzená byl ve stěně dýmník a tam 
mívali vrabci hnízdo. Na pobílený 
pecině stál bachratej kvasák s 
kyselem, kerý se už navečír zaďálo. 
Bejvávalo jako .Místo kysela vařila 
se taky vodouka, bandoračka, 
kucmoch, dumlík, pekli dědka, bábu, 
smažený buchty, sejkory a k nim 
bryndu. Ze síňky po schodech lezlo 
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„To je naše obec“ – citace knihy 
se na chlpu, kam se nachystal na 
zejmu topič. 

 Dyž bylo ve sednici tmějc, 
bejvalo taky veselejc. Děti nesměly 
se moc roztahovat. Táta často 
zaburácel: Zatracený haranti, esli 
pak se utarabíte. Náca se zakubelil 
do peloušin a drobek polevil. Jak ale 
zhledl, že táta de na cour, začnul to 
znova.To vám byl sajraj .Máma 
voblíknutá v tištěnce, dyž neďál 
kalotu, mu strčila ňákou herdu. To u 
nich nebylo z dětma se vohezlovat. 
Stará Beldka, co vostávala v 
pazderně a dávala pihauky a baňky, 
přitáhla pobejt a přinesla ňáký 
šplechty, že prej dyž síkli u 
Pavlackejch votavu a vousy, 
Šádkova dávala na pobřísla, tak 
Anče Šádkovo, taková dlaška, coura 
ušmudlaná, která nemá ani kalou 
kytli ani vobuj, jen starý křápy, prej 
vo svačini jí nadala vopeslíku."Ale to 
vám poudám, to sem se s ní 
vyhamounila. Ty trajdo takhle se 
kocabit, to znáš šak čkej, vono ti 
zmehne, co seš takovej cumloch 
nekalej, línej.Taky se tomu chce 
vdáť. Ta hučka jí sedí na hlavě jako 
strašákoj. Ani pořádný háby nemá. 
Všimla ste si vo hrubý,jakej páj má? 
Až bude mít mrně, to bude zhebat, 
než to " vypiple " Ale kata tetka" 
poudá kmotra to snad ne vždyť vono 
to ďůče je chamtivý a hamižný. 
Žádnýho si neušimne, celej den se 
tumluje a večír eště dibličí." No víte, 
vy mně nezmaťte, kdo to jakžiu 
slyšel, mně starý vosobě". "No 
nevím, ale prej máte zlosť, že vás 
nepozvali na svarbu, ste tůze 
nepřejícná, to mužu vejřeuně říc" 
sekýruje kmotra tetku. Taky Jozeu, 
co si vzal círu Frantinu, už to 
kňourání nemoh snýst a smočil si: 
"Poslouchejte tetka, nematlejte 
jakýpak flauzy, to je prachstarý, že 
ste vymetla každej šejdovec a když 
ste to neslyšala, tak melčte a 
nedělejte zbytečný kvandy!" "Budeš 
ty se taky do toho plíst, ty, já bych tě 
zkvakla" ,uškroukla tetka. "Že sem 

radějc nezmelk, čerchmant mně byl 
dlužnej, zdálo se mně vo vejcích a 
vo pampáteroj, to je merzutost. Kam 
nemůže čert, nastrčí bábu". Tetka 
celá rozfanfernělá jen se zakabonila 
a rentětila dálejc: "Budeš ty mně 
konruncovat. Mně ještě žádnej nikdá 
nevoblaf. Ale jakýpak cavyky, musím 
se hemovat domů starýmu něco 
uklohnit. Přinesla sem vod 
Kazdovejch trdlouku a itrnici, tak 
bude berdo. Načla sem chleba vod 
toho novýho pekaře, je tuze moc 
pojícnej. Ten mu šel dneska na 
chmatačku. Mně se zdá, že tu někdo 
venku šáme. Už musím letět. Panbu 
dobrou noc!". Kmotr se vrátil z venčí 
a poudá: "Večír místama hjezdy 
svítily, ráno bude kopno a tejďko je 
taková nekleč, čerti se ženěj. Chtěl 
sem jít z rána do šafářova háje na 
koháty a tentočky mně zmehlo. Ta 
stará satorie už vodtáhla. Šak je 
dobře že už ji čerti vodnesli bábu 
klepavou, živýmu mrtvýmu nedá 
pokoj. Ten její starej měl s ní kříž. 
Sám byl budižkničemu, takovej 
nešmastora ulehlej, ale práce mu 
smrděla. V létě drobek podělkoval a 
v zejmě natáh burnus cumel u huby 
a čadil a u voken vokouněl, kdo se 
cárá po náusi. Dyž měl ňáký brďol, 
šlahal po kapsách, do lutrie sázel, u 
Jakoubků civěl a kořalici zunkal. Pak 
se k večeru čmachtal domů 
ševerem. Ani chasu nevystál a jen 
se usáp, dyž Mařeně 
škemralo:"Strejčku, pudete do 
Bambeřic na pout?" "Co seš tak 
cacná? Čkáš na prezenty? To byl 
nemrát, neměl moresy". 

"Máš praudu ", breptila kmotra, " 
Jozífek se v kolíbce chruje, má 
šlukačku, musím mu dáť klút mlíka"." 
Bodejť, kdopak bude zasejc pálit 
petrolku, jen mu dej, ať se nalábá", 
jako když ukrajuje poudá kmotr. 
Tonin Těhniků se tu eště nachomejt 
a sype ze sebe:"U černýho mostu je 
Honza Šádku přejetej." Di, di, 
nepatlej, to ti někdo něco namathal", 
pohodil hlavou vejměník Tulachu. 

"No, jo, istě, já ho viděl jak byl 
rozčísnutej a kreu jak byla 
rozcáknutá. Takovejhle flák. Bože, to 
tam bude rajboch, až to uslyšej. 
Copak dělaj vaši," ptá se nevídky 
kmotr "Ale je tam na trošek šplechtu 
stará Fišerka a stejská si:Sem už 
taková mátoha, co já se načuchtám, 
hnedky na chalpu zasejc do chlíva s 
vobrokem a ta kráva to mlíko cvrká. 
Každej den dám paření, kříst, 
rozšťouchaný bandory s votrubama. 
Táta nechal rochcápnutý dveře, 
matenici vodhodil a krávu trefilo. 
Musila sem letět pro Šádka, aby ji 
založil. Jo,jo, člověk už to má v 
nátuře, jane hanobit a hanobit a 
dneska ty šestáky tuze zle scházej 
co já se nabrnožím a naškrtím, než 
je zlatka a vo stojce ani čuchu.Vod 
samýho tuhle a kvalitu sem jako lunt. 
A na moute duši harobila, ani 
pořádný šúty a kajdu si vo 
lomnickým jarmarce nekoupila a 
šecko jen pro ty klkazanti. I na vňuci 
pamatovala.To byla ženská 
schrástná. Nakrásně škoudrničila. 
Při senách dostala hlaunici a už je 
taky na řbitově. Má lepší než na tom 
světě se plahočit. To ňákej 
bělohradskej Šulc tuhlenc si to 
jinačejc narafičil, saplavě drmolí zíta 
Tonin. To byl člouvěk moc šikovnej a 
dovednej, jak sem slyšal. Tady, 
rozumnějme v Libštátě maj vod něj 
křížovou cestu. Ten měl pod prahem 
takovou mašinu a jak na něj někdo 
šloup tak tam ten Šulc - víme šláh 
pro panenku. Ten si panečku 
pomoh. Ten měl peněz habaděj, 
samy padny. Tak dlouho se chodí se 
čbánem pro vodu, až se ucho 
utrhne. Někdo prošťouch a četníci 
ho vodvedli do Boleslavi a byl 
nadosmrti v Kartouzích zavřenej. Jo, 
jo, to sou všelijaký pády! Abych 
nezapomenul,nedávno mně 
vypravoval stárek volešnickej, jakou 
prej mynář spunktoval komedii. 

Matouš jak maj přísrabek u Heršů 
zabil na masopust prase a vypařený 
a rozčtvrcený pověsil v síni. To 
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To zmerčil mynář, kterej chodil přes 
dvůr do rynku a večír pomachnu 
upajtl štráf masa a přines do 
hospody k Noskom. Upečte to, já du 
eště pro dědka Matoušovýho, aby 
šel na večeři." Přišel po sedumé 
hodině soused Zámostní, Luckej, 
farář i Matouš s mynářem. Dyž se 
Matouš dověděl, kerý maso jed, to 
se neptejte, jak satonil. Šak už sou 
šecky na praudě boží. Jo,jo ,utikaj ty 
leta." To je tady ticho, že ta chasa 

chrní. Celej den to lítá, pak to večír 
chrúpe ", pochvaluje si kmotra "a ty 
Jozefe, dělej taky fajrum, abysme šli 
na kutě. Já se eště poďvám do 
chlíva k voloj a vodvážu Vořecha. 
Můžeš si lehnout na chalpu, máš 
tam páperník s dekou se přikrej", 
pobízí kmotra. 

"Dobrou noc paňmámo. Dobrou 
noc. A copak támle dělá můj Jozeu. 
Celej zmzlej a hladovej v ty siberii 
spomíná na domou. Jó, hošku zlatej, 

je to supernace.Jen aby se vrátil 
zdravej. Čerchmant tam vzal toho 
prevíta, tamtam, vono se to doma 
pěkně hačá, dyž má čeho do heku a 
chudej aby kušoval. Achiž, to ty 
hnáty bolej, šak je mám samou 
hamuli." A kmotra se pošetmo modlí: 
"Líhám ve menu Pána Ježíše 
ukřižovanýho, on mě rač spravovat a 
ostříhat, ve všelikým dobrým skutku 
utvrdit a po tom bídným životě do 
života věčnýho přivést rač. Amen."

KULTURNÍ VÝVOJ OBCE - O PŮVODU JMÉNA LIBŠTÁT 
Nejstarší písemný doklad o 

jménu naší obce pochází z roku 
1322, kdy se v Pozůstatcích desek 
zemských v latinském zápise 
připomíná Hinek z Lubstata / Hynek 
z Libštátu /.Roku 1361 rovněž v 
latinském dokladě zní naše obec 
Libstat, roku 1369 Lybstat, z roku 
1388 je zachován latinský zápis s 
místními jmény ve znění jak se 
mluvilo: Olessnyczny at in Libstatye / 
v Olešni a v Libštátě /. Roku 1408 
plebán in Libstat, v roce 1414 plebán 
in Lipstat, ale roku 1435 zase plebán 
in Libstat. Nebylo ustáleného 
pravopisu a náleželo na libovůli nebo 
znalostech písaře. V roce 1636 už je 
německý doklad Liebstadtl, roku 
1790 Libstadtl,také Liebstadtl. Fr. 
Palacký uvádí roku 1848 Libštát, 
rovněž Bílek, který kromě toho uvádí 
německý název dosud neznámý 
Liebstaedtel. Roku 1904 je úřední 
název Libštát i Libštat, od roku 1920 
jen Libštát. 

 Jméno Libštát je jediné 
svého druhu. Je to přejaté jméno 
německé typu složeninového 
/složené ze dvou částí jako Kunštát / 
vzniklé pojmenováním na místě, 
nikoliv přenesené z Německa, jako 
jsou např. Cvikov, Rtyně, Brandýs 
atd. Formou je tzv. jméno hodnotící. 
Vrchnosti se snažily dodat novým 
osadám kouzla a přitažlivosti krásně 
znějícím jménem, jménem slibným, 
zdůrazňujícím jejich přednost. 
Takovými hodnotícími jmény jsou 
např. místní jména českého původu: 

Libava, Libice, Těšnov, Těšice, 
Zdobnice, Lično/ od ličný = lepý /, 
Krasnice a jiná a přejatá německá, 
např. Kumburk / z pův.Goldenburg/, 
Frýdlant / Friedland / a j. V našem 
případě je to hodnotící jméno 
kladné, zdůrazňující přání. Jsou i 
hodnotící jména záporná: Nouzov, 
Vystrkov První část našeho 
složeninového jména vzniklo ze 
středohornoněmeckého výrazu 
Liube, v dialektu lube, druhá část, 
stat z výrazu Stadt, v překladu: milé, 
příjemné město, místo I když je 
jméno německého původu, byla 
obec od založení obývána jen 
českým obyvatelstvem, jak 
dosvědčují nejstarší zápisy, třebas v 
latinském textu. Kromě toho je 
známo, že již před založením 
Libštátu, už od poloviny l2. století, se 
prováděla kolonizace v podstatě 
domácím obyvatelstvem, i když se 
mezi ním objevují Němci nebo 
alespoň lidé s německými jmény. Je 
tedy Libštát osadou založenou v 
době kolonizace cizí nebo 
poněmčelou vrchností s původním 
německým jménem, které domácí 
obyvatelstvo hned zčeštilo a přestalo 
cítit původní význam složeniny  

O ZNAKU MĚSTEČKA LIBŠTÁT 
Bylo to asi slávy někdy kolem 

roku 1500, kdy Libštát byl povýšen 
na městečko a obdržel od Jeho 
Milosti královské, znak. Možná že už 
městečkem byl a znak mu byl udělen 
jako symbol zásluh. Nikdy se 

nedozvíme, o jaké zásluhy se 
jednalo. Byly tenkrát jistě slavné 
bohoslužby za přítomnosti vrchnosti, 
rychtáře a konšelů, možná, že i 
průvod po náměstí, potom se to 
zapilo v obecní krčmě a to asi bylo 
vše. Valná část obyvatel přešla 
událost bez zájmu. Prostí občané 
měli tehdy jiné starosti. Nechci 
popírat, že v některých dobách byl 
znak pýchou městečka. 

 Ale vraťme se ke znaku a 
přihlédněme, jak vyhovuje zásadám 
heraldiky .Základní součástí znaku je 
stříbrný štít, jehož dolní třetina je 
červená. Stříbrný štít měla vždy 
města a městečka nesvobodná, Na 
štítě stojí lípa přirozené barvy, která 
roste z půdy Po stranách stojí na 
zemi dva černí havrani se sevřenými 
křídly, na lípu hledící. Podle výkladu 
heraldických pravidel to mohou být 
také krkavci. V tom není správný 
znak, malovaný na hedvábí prof 
Pavlity, neboť na rozdíl od pečeti 
namaloval havrany zády k sobě. 
Znak je znamení a správně 
sestavený znak musí mít určité 
vlastnosti. Předně musí být viděn, čili 
jinými slovy plocha štítu musí být 
heraldickou kresbou co nejlépe 
vyplněna, což v našem případě je. 
Znak musí být poznán, což umožní 
kreslíř tím, že vytvoří znamení 
význačně, srozumitelně. Po této 
stránce vyhovuje znak Libštátu také. 
Znak se musí pamatovat. Plní svůj 
účel jen tehdy, když jej mohou diváci 
nejen podržet ve své mysli, ale také 
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druhému zdělit. To je možné tehdy, 
užívá-li se předmětů známých, třeba 
ve stylizaci. Kresba lípy na našem 
znaku je tak zřetelná, výrazná a 
konečně tak známá, že si ji snadno 
zapamatujeme. Tím se splňuje i 
další vlastnost znaku, tj. správnost. 
Při správné stylizaci starů a použití 
přirozených barev předmětů, které 
jsou jinak studené, vyhovuje i 
poslední vlastnosti, kterou stanoví 
heraldika. 

Zbývalo by se zeptat, proč má 
Libštát právě tento znak. Nejrozší-

řenějším a nejstarším městským 
znakem byl znak vrchnosti, kterému 
město či městečko patřilo. Před 
rokem 1500 patřil Libštát Hynku a 
pak Vilému Krušinovi, kolem roku 
1500 Janu Žehušickému z Nestajova 
a po něm vnuku Jiřího z Poděbrad 
Bartoloměji Minsterharskému. Žádný 
z těchto majitelů neměl ve znaku lípu 
s havrany. Patřil by tedy náš znak k 
těm řídkým výjimkám.kdy obec 
dostala znak, který se nedá zařadit 
do skupin stanovených podle 
námětu./ Anekdoticky vyznívá tu a 

tam uváděný názor, že znak Libštátu 
se odvozuje od zaměstnání 
obyvatel. Naráží se tu na známé 
ptáčnictví. .Avšak to nebylo 
zaměstnání nejrozšířenější a hlavně 
patří do doby daleko mladší, tj.do 
19.století./ Je tedy znak Libštátu 
zahalen tajemstvím. Neznáme 
datum udělení ani význam. A k tomu 
ještě jedna záhada. Proč užívaly 
téhož znaku ve svých pečetích ještě 
asi před sto lety obce Čikvásky a 
Peřimov. 

 Ladislav Lukáš

Pozvánky 
BĚH 14 POMOCNÍKŮ ANEB POHYBEM PRO HOSPIC 

JARNÍ BĚH 
Krásný den, po nucené pauze bychom rádi pozvali Vás všechny- sportovce i nesportovce, malé i velké, z naší 

školy, ale i z širokého okolí, na další ročník Libštátského jarního běhu. Tentokrát se uskuteční 4.6.2022 opět na louce 
za Coopem. Kategorie závodu budou jako vždy připraveny pro všechny věkové kategorie, a to od nejmladších až po 
dospělé, pro které bude opět připraven i běh na delší vzdálenost. 

Aktuální informace budou v nejbližších dnech zveřejňovány na našich webových stránkách. 
Vítání jste naprosto všichni. Těšíme se na VÁS. 

Za MZŠ Lenka Mejsnarová 

Libštátští turisté si Vás dovolují pozvat na 14. ročník 

POCHOD OKOLÍM LIBŠTÁTU 
dne 28.5.2022 

Trasy: 700 m – 700 let výročí Libštátu  start 7:00 – 17:00 
7 km (dětská trasa)    start 8:30 – 10:00 
18 km     start 8:00 – 10:00 
25 km     start 8:00 – 10:00 
34 km     start 6:30 – 8:00 

51 km (Liberec – Libštát)  odjezd 4:35 vlakem ze zast. Libštát 
85 km (za východem slunce na Sněžce) pátek 27.5. 19:00-20:00 

Start všech tras (vyjma 51 km) je na hřišti za domem s pečovatelskou službou v Libštátě čp. 324 (v Hliňáku) 
Startovné: děti předškolní věk zdarma, děti do 15 let 20Kč, ostatní 30Kč

 
Akce se koná za každého počasí. 

Turistika-libstat.webnode.cz  facebook: Libštátští turisté
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700 let výročí 

CHYSTANÉ AKCE V TOMTO ROCE 
 

Program je průběžně doplňován a aktualizován | změna programu je vyhrazena 
 

so 28.5 | Pochod okolím Libštátu | areál Hliňák | pořádají Libštátští turisté 
so 4.6 | Jarní běh | areál za Coopem | pořádá MZŠ 
so 1. a ne 2.7 | Vítání léta | areál Kroužek | pořádá spolek Kroužek 
so 16.7 | Dřevosochání | areál Kroužek | pořádá spolek Kroužek 
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  
ne 21.8 | Dětský karneval | areál Kroužek | pořádá spolek Kroužek 
so 27.8 | Druhá tráva | p. R. Křesťan | ranč u Jezevčíka 
so 17. a ne 18.9 | Sjezd rodáků | dvoudenní program se stále časově ladí a upravuje | so 17. | 10h výstava  
spolků a zvětšených listů z publikace Libštát 700 let a historických fotek Libštátu na sále KD | 10-16h  
Den otevřených dveří v Masarykově ZŠ Libštát | 10-16h Den otevřených dveří v DS Agro Libštát | 10,30h  
spanilá jízda veteránů (motocykly, automobily, traktory a pak jejich výstava na náměstí) | 10,45h setkání  
bývalých žáků s učiteli (dřívějšími i dnešními) MZŠ Libštát | 11,15-12h projekce filmů o Libštátě na sále KD |  
12-13h přestávka na oběd | 13h Slavnostní průvod obcí a přivítání rodáků, návštěvníků a hostů starostou  
obce, Dechová hudba Táboranka, cimbálová muzika Dyjavan Znojmo na libštátském náměstí | 18-20h 
 promítání filmů o Libštátě na sále KD | ne 18. | 9h bohoslužba v evangelickém kostele (evangelické písně  
bude doprovázet Dyjavan, po skončení bohoslužby bude Dyjavan za příznivého počasí hrát na farní zahradě |  
11h nedělní mše v katolickém kostele sv. Jiří | prohlídka výstavy spolků na sále KD | představení pro děti (od 15h  
ve stodole p. P. Janaty-zámostního)  
čt 22.9 | Jitro Hradec Králové | světoznámý dívčí sbor | sál KD 
připravujeme | Libštátský barokní most 1822 - 200 let od dokončení stavby | pořad písní a výkladu  
pá 7.10 | Gentlemen Singers | evangelický kostel 
so 8.10 | Podzimní trh v Lipkách | libštátské náměstí a sál KD | pořádají libštátské sousedky 
připravujeme | Libštátský Vyšehrad 1322 | závod v běhu do vrchu všech věkových kategorií 
ne 27.11 | Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu | libštátské náměstí 
po 5.12 | Mikuláš s anděly a čerty | libštátské náměstí 
ne 25.12 | Štěpánská zábava | sál KD 
 

Jsme stále v 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, 
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