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1.-4./ Slavnostní vítání občánků | so 21/5 | foto paní 
Pavla Medřická 

5.-8./ Fotbalové utkání Libštát – Jilemnice | ne 29/5 | 
foto pan L. Fejfar 

9.-14./ 14. ročník pochodu okolím Libštátu | so 28/5 | 
foto pan L. Fejfar 

Děkujeme pořadatelům, a hlavně všem účastníkům, za 
účast na 14. ročníku pochodu okolím Libštátu i přes 
nepříznivé počasí. Celkem bylo 108 účastníků. Z to 3 na 
trase 85 km, 4 na trase 51 km a zbytek na ostatních 
úsecích. Nejstarší účastníce ročník 1943. Nejmladší 
účastník ročník 2022. Největší obdiv si zasluhuje účastník 
ročníku 1944, který zdolal celých 51 km. Ještě jednou všem 
děkujeme za účast. 

15./ Jakub Čapka zahrál na sitar | so 28/5 | foto fcb 
V evangelickém kostele v Libštátě na sitar zahrál pan 

Jakub Čapka. 
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 13.  
 

 14.  
 

 15.  
 



   strana č. 5 

Informace z radnice 

BUĎTE ZDRÁVI VÁŽENÍ A MILÍ LIBŠTAŤÁCI, SPOLUOBČANÉ, SOUSEDÉ, ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE, 
čas nám neúprosně letí a letí, přípravy oslav 700letého výročí vrcholí, makáme, připravujeme, dolaďujeme, 

finišujeme a já pevně věřím, že si to všichni společně užijeme. Z nabitého programu akcí, které nás v Libštátě čekají, si 
snad každý z nás najde to, co ho potěší a udělá mu radost. Aktualizovaný program akcí je průběžně aktualizován na 
webových stránkách městyse Libštát a také ho pravidelně dáváme na zadní stranu našeho zpravodaje. Pojďme si to 
společně vše užít. Bez společenského života by náš 700 let mlaďoučký Libštát nebyl Libštátem. 

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ | SOBOTA 21. KVĚTNA 2022 | 10 HOD. 

V sobotu 21. května 2022 jsme v 
sále našeho krásného kulturního 
domu uspořádali opět po roce 
slavnostní Vítání libštátských 
občánků  

Vítaní občánci: 
Filip Kvasnička, říjen 2020 
Filip Hlůže, leden 2021 
Adam Móro, květen 2021 
Kryštof Smolík, srpen 2021 
Amélie Nováková, srpen 2021 
Sofie Kocourová, září 2021 
Mikuláš Šedivý, září 2021 
Metoděj Janata, říjen 2021 
Patricie Hrdinová, únor 2022  
Natálie Mečířová, březen 2022 
Všechny přivítané děti obdržely 

pamětní list, dřevěné kostičky, 
dárečky od dětí z Masarykovy 
základní školy, dokonalé koláčky od 

naší paní Věry Kobrlové a finanční 
dar ve výši 1000,- Kč. Maminky 
dostaly květinu. 

Velice rád bych tímto ještě 
jednou poděkoval všem, kdo se na 
Vítání přišli podívat, všem, kdo se 
jakkoli podíleli na přípravách této 
milé akce: paní učitelce Janě 
Maťátkové a paní Daniele Drncové a 
našim dětem z Masarykovy základní 
školy za velmi krásný kulturní 
program, paní Hance Matouškové a 
Alici Bernatové a zastupitelům 
městyse Libštát děkuji za pomoc a 
podporu při organizování této 
slavnosti, paní fotografce Pavle 
Medřické z Jilemnice a panu 
Lubošovi Fejfarovi za zdokumento-
vání této akce, slečně Anetě 
Jechové za nádherné grafické 

ztvárnění pozvánek a pamětních 
listů. Velmi pěkně děkuji i paní Věře 
Kobrlové za upečení výborných 
koláčků k zakousnutí (bylo jich 
opravdu hodně, byly fakt dokonalé, a 
tak a na starostu zbyl poslední) 

V roce 2021 (12. června) bylo 
přivítáno 12 dětí, v roce 2019 (11. 
května) bylo přivítáno 7 dětí, v roce 
2018 (19. května 2018) bylo 
přivítáno 8 dětí a v roce 2017 (27. 
května) bylo přivítáno 5 dětí. 

Opět pevně věřím a doufám (a 
zatím to tak nějak vždy vychází, za 
což jsem velmi rád a mám z toho 
velkou radost), že se v nejbližší době 
s některými z maminek a tatínků 
uvidíme „NA PODOBNÉ AKCI“ 
určitě ještě minimálně jednou  

TENISOVÝ KURT V LIBŠTÁTĚ 

Jsem velmi rád, že se nám snad po více jak tříleté 
odmlce, kdy na kurtu nikdo nebyl a kurt chátral a chátral, 
podařilo dohodnout na nutné rychlé celkové údržbě 
našeho libštátského tenisového kurtu, tak abychom na 
něm mohli co nejdříve začít opět hrát tento skvělý sport, 
který v Libštátě trochu umíral. Práce bude velmi dost, a 
tak prosíme všechny Ti, co by rádi přiložili ruku k dílu, aby 
se nám ozvali. Klíče jsou k vyzvednutí (pro brigádníky) u 
pana Zdeňka Kousala, pana Marka Havlíčka, pana MUDr. 
Jiřího Jůzy a starosty. Máme stanovený plán opravy, tak 
se nám to snad podaří ať nám tento historický tenisový 
kurt v Libštátě zase ožije a dělá nám radost. 

 

ŠTÍPANÉ DŘEVO 

Rozhodnutím rady městyse Libštát budou závazné objednávky na štípané palivové dřevo probíhat vždy až od 1. 
června (dříve se ke štípání bohužel s ohledem na další práce nedostaneme), dle aktuálního ceníku. Dříve mohou 
probíhat jen předběžné a nezávazné rezervace dřeva, bez cenové garance. Dostupnost kulatiny je nutné vždy ověřit u 
lesního správce. Objednávky, které byli zaznamenány před 1. červnem 2022, budou ještě vyřízeny za ceny, které byly 
aktuální v den objednávky.  

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ 

Fotografii na titulní stranu vyfotografovala paní Pavla Medřická, jedná se o fotografii ze Slavnostního Vítání našich 
Libštátský nejmladších občánků. 
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KRUH PRO VRH KOULÍ U VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ  
U MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Plánovaná vize areálu u víceúčelového hřiště za 
Masarykovou základní školou se opět posunula dále. Nyní 
realizujeme kruh pro vrh koulí. V další etapě bude 
v průběhu prázdnin provedena velká lavička se zábradlím 
u vstupu do tělocvičny a pak už bude zbývat jen doladit 
venkovní lavičky na tribunu z kamenných gabionů u 
víceúčelového hřiště a doladit zpevněné plochy, které 
nahradí již dosloužilé venkovní zelené koberce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOVÁ ROBOTICKÁ STÁJ V BĚLÉ U STARÉ PAKY 

Den otevřených dveří se konal v 
sobotu 14. května v nové robotické 
stáji v Bělé u Staré Paky. Akce 
probíhala od 9 do 17 hodin a 
navštívilo ji mnoho zájemců nejen z 
okolí obce. Byla zde také výstava 
zemědělské techniky i stavební 
techniky a probíhala exkurze 
bioplynové stanice. 

Lidé si mohli prohlédnout novou 
stáj za plného provozu. Počet krav 
ve stáji je 500, produkce je aktuálně 
10 200 litrů mléka denně. Šlo o 
investici 150 milionů korun, a to bez 
použití dotací. Použité technologie 
De Laval, CRV – Ovalert. Koncept

 vymysleli Petr a Josef Chuchlíkovi. 
„Stáj je navržena, aby dobytek 

měl co nejvíc prostoru a aby i 
zaměstnanci měli příjemnější práci. 
Jsou použité nejmodernější 
technologie a produkce může být až 
15 tisíc litrů mléka, kdy jedna 
pracovnice dokáže zajistit dojení 
celé stáje. Jsme nezávislí na 
dodávkách elektrické energie, když ji 
vyrábíme sami z produktů stáje – 
bioplynu. Vše tedy funguje na 
principu uhlíkové neutrality," uvedl 
Josef Chuchlík v dřívějším videu k 
prezentaci robotické stáje. 

Dále bylo možné při sobotním dni

otevřených dveří nahlédnout do haly 
na odchov kuřat a do teletníku. Velký 
zájem byl o prodej mléka z 
mlékomatu - 1 litr mléka za 15 Kč – 
tučnost 4,1, naopak zájemci se 
trochu báli vyzkoušet robotické 
drbátko, které krávy hojně využívají. 
V areálu bylo připraveno pro 
návštěvníky pohoštění a pro děti 
několik soutěží. zdroj nasepojizeri.cz 

Kdo neviděl, neuvěří, kdo viděl 
smeká, Pepo jsi velký libštátský dříč 
a borec a klobouk dolů, za to, co jsi 
vše dokázal a zcela jistě ještě 
dokážeš. sta 
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KAŽDOROČNÍ OPRAVA KOUPALIŠTĚ 

Tak jako každý rok, jsme se s 
naší technickou skupinou před letní 
sezonou pustili do každoročních 
nutných oprav koupaliště před 
napuštěním. Opravovali jsme 
praskliny, přilehlý chodník směrem 
k fotbalovému hřišti a provedli nátěr 
zábradlí a stěn a dna bazénu. Teď 
již nám nic nebude bránit, aby náš 

nejlepší údržbář vody, pan Karel 
Jiřiček, napustil vodu a staral se o 
její údržbu tak, jak to umí jen on. 
Snad nám letos počasí vyjde a 
koupaliště si všichni užijeme. 
Nicméně jak všichni víme, stav 
koupaliště je již dost zastaralý a 
koupaliště bude potřeba v brzké 
době tak nějak celkově 

zrekonstruovat, plány jsou, chuť je 
také, jen bylo zapotřebí finance 
věnovat v těchto těžkých chvílích do 
jiných investic, jako je kanalizace a 
oprava všech cest. To se nám vše 
podařilo zvládnout, tak snad brzy 
přijde vhodná doba investovat do 
našeho zastaralého, ale pěkného 
areálu koupaliště.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÚPRAVA STANOVIŠŤ PRO KONTEJNERY NA PLASTY, PAPÍR, KOMUNÁL A TEXTIL 
Již delší dobu řešíme neuspokojivé a nevzhledné 

plochy pro kontejnery na plasty, papír, komunál a textil, a 
to u zpevněné plochy u rodinného domu paní Divišové a 
v lokalitě na Končinách u křižovatky u Krausů. V lokalitě 
na Končinách jsem se domluvili s vlastníkem pozemků o 

plánovaném vzhledu a u Divišů vše ještě ladíme, 
nicméně se na realizaci vrhneme co nejdříve, jak jen nám 
to čas a ostatní práce dovolí. Bylo nutné to již řešit, 
protože pohled na tyto plochy nebyl uspokojivý, ale spíše 
děsivý a ošklivý. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

KIOSEK NA KOUPALIŠTI 
Tak naši kioskáři se již dočkali a 

kulečníkáři a ti, kdo preferují 
restauraci k KD, smutní. Kiosek na 
koupališti je otevřen s touto otevírací 
dobou, která se o prázdninách ještě 
trochu více přizpůsobí návštěvníkům 
koupaliště tak, aby byli, pokud

 možno všichni spokojeni. 
Pondělí: zavřeno 

Úterý: 16-21 h 
Středa: 16-21 h 
Čtvrtek: zavřeno 
Pátek: 16-24 h 

Sobota: 16-24 h 
Neděle: 15-21 h 

 
 
 
 
 
 

 

V úctě k Vám Pavel Janata | starosta 

LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ | PŘED 25 LETY 

| ČERVEN 1997 
Je nám líto, ale v archivu neevidujeme 

vydané číslo červnového čísla zpravodaje 
z roku 1997. 
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PRAVĚK A OSÍDLENÍ KOLONIZACÍ 
V celé dlouhé době pravěku 

nebylo území, na kterém stojí dnešní 
Libštát a pochopitelně celé širé okolí, 
osídleno. Bylo porostlé velkými lesy 
a průchod jimi byl těžký i pro četné 
bažiny. Žádná schůdná stezka tudy 
neprobíhala.Celý náš kraj byl pro 
obyvatele žijící už na místě dnešního 
Jičína tajuplným pomezním hvoz-
dem, ba i cizím územím. Teprve ve 
13.století stávaly se pomezní lesy 
zbytečné, neboť došlo k sjednocení 
celé země a kromě toho byly přímo 
překážkou další kolonizace. Osidlo-
vání postupovalo zpravidla proti 
proudu řek a jejich přítoků od 
západu k východu. Zakladateli obcí v 
našem podhůří byli páni Valdštej-
nové, kteří převzali majetek od 
mocného rodu Markvarticů, jejichž 
předek snad byl roku 1158 dvořa-
nem Vladislava II. Vznik obcí od ústí 
Olešky do Jizery na východ nutno 
klást do doby kolem roku 1300. 
Vzhledem k datování vzniku 
okolních obcí / Kundratice roku 
1325, Mříčná před rokem 1356, 
Jilemnice asi roku 1325, Sytová před 
rokem1316 /, lze míti za to, že, před 
rokem 1316 na zeleném drnu, tj.na 
zcela neosídleném místě, byla 
lokátory vyměřena obec, která na 
rozdíl od ostatních obcí vzniklých v 
té době, dostala buď od lokátorů 
nebo od vrchnosti německé jméno. 
Obyvatelé ale byli od počátku 
domácího, českého původu, jak 
potvrzují již nejstarší zprávy /Viz. 
stať o vzniku místního jména 
Libštát./ 

LIBŠTÁT V DOBĚ HUSITSKÉHO 

REVOLUČNÍHO HNUTÍ 
Zachované zprávy nevyčerpávají 

celou složitou historii našeho kraje. 
Bezpečně víme, že majitel Libštátu a 
celého okolí Hynek Krušina z 
Lichtenburku a na Kumburce, byl od 
počátku kališníkem a podepsal také 
stížný list proti upálení Mistra Jana 
Husa, kostnickému sněmu. Roku 
1420 byl původcem husitského 

tábora na hoře Oreb u Třebechovic, 
táhl Pražanům pomoc, spálil klášter 
Mnichovo Hradiště, porazil královské 
vojsko na Pankráci a zůčastnil se 
dobývání Vyšehradu. Na čáslavs-
kém sněmu byl spolu s jinými pány 
zvolen za zemské vladaře. Dle staré 
písně bojoval také roku 1425 ve 
vítězné bitvě proti Němcům na 
Běhání u Ústí nad Labem. Snad i v 
těsném sousedství Zdeněk ze 
Sloupna a na Košťálově byl 
přívržencem kalicha. Protože ve 
starých dobách se náboženství lidu 
srovnávalo s náboženstvím pána, je 
možno mít právem za to, že naše 
obec s okolím byla husitská. Jistě i 
libštátští muži byli v ozbrojených 
zástupech Hynka Krušiny a účastnily 
se četných výprav. 

HLAVNÍ FEUDÁLNÍ MAJITELÉ 

LIBŠTÁTU DO ROKU 1848 
Již bylo řečeno, že Libštát byl 

založen v kolonizační době 
Přemyslovců. Prvními pány Libštátu 
se uvádějí Valdštejnové z větve 
lomnické, kteří drželi hrad Košťál. 
Roku 1361 to byl Hynek a v letech 
1364-1369 Jarek z Valdštejna. Po 
nich to byl Zdeněk z Valdštejna, jenž 
si vzal za manželku majitelku části 
vsi Olešnice, Kačnu z Košťálova, jíž 
věnoval 100 kop na vsích Libštátě, 
Bystré a Olešnici. Zemřel roku 1388 
a protože byl bezdětný, připadlo jeho 
jmění králi . V letech 1391-1394 se 
jmenuje majitelem Libštátu Beneš z 
Lomnice, který ke kostelu v Lomnici 
daroval úrok v Libštátě. Beneš 
Libštát prodal a koupil Byšičky. Od 
roku 1414 je patronem Libštátského 
kostela majitel Košťálova Petr Kštice 
ze Sloupna a tedy také majitelem 
Libštátu. Mimo to tu měli díly Petr 
Šihář z Komecchlumí a Hynek 
Krušin a z Lichtenburku a na 
Kumburce. Prvý založil roku 1407 
druhý oltář v konecchlumském 
kostele, druhý nové kaplanství v 
Nové Pace a oba je nadaly platy v 
Libštátě. Hynek Krušina byl 
kališníkem a jedním z vůdců Orebitů. 
Později se přidal k císaři Zikmundovi 

a zůstal mu věren. Pak Libštát zdílel 
osudy hradu Kumburku a měnili se 
jeho majitelé jako držitelé hradu. 
Nástupcem Hynka Krušiny byl Vilém 
Krušina, roku 1500 se vyskytuje Jan 
Žehušický z Nestajova, pak 
Bartoloměj Minsterberský, vnuk 
Jiřího z Poděbrad, který prodal 
panství Jindřichovi Berkovi z Dubé a 
po něm přešel do majetku pánů 
Trčků z Lípy. Poslední z nich, Jan 
Rudolf, prodal roku 1607 kumburské 
panství Zikmundovi Smiřickému ze 
Smiřic. Potomek Zikmundův Albrecht 
Smiřický byl jedním z vůdců českého 
povstání proti Habsburkům a proto 
byl jeho majetek po bělohorské bitvě 
zkonfiskován. Kumburské panství 
lacino koupil Albrecht z Valdštejna. 
Po jeho zavraždění byly roku 1636 " 
město Jičín s domem panským, 
městečkem Nová Paka a Libštát...." 
přiřčeny polnímu maršálkovi Rudolfu 
z Tiefenbachu. Od roku 1699 až do 
pádu feudalismu roku 1848 patřilo 
panství Kumburské a tedy i Libštát 
rodu Trauttsmandorfů. 

LIBŠTÁT V DOBĚ STAVOVSKÉHO 

POVSTÁNÍ 1618 – 1620 
Proti habsbursko - církevní 

koalici. Mezi náčelníky stavovského 
povstá-ní vynikal Albrecht Smiřický, 
majitel Kumburku a tedy i Libštátu 
ohrom-ným jměním, zápalem a 
obětavostí. Na svých statcích sehnal 
1200 mužů, ozbrojil je a vydal se s 
nimi roku 1618 do českého tábora 
před Plzní. Nepochybně zúčastnili se 
tohoto tažení i muži z naší a 
okolních obcí. U Plzně Albrecht 
onemocněl, dovezen do Prahy a tam 
zemřel. Zatím se politické poměry v 
Čechách zhoršovaly, až došlo k 
osudné bitvě na Bílé hoře 
8.listopadu 1620. Bělohorský vítěz 
použil plnou měrou své moci vítěze. 
Nejdříve bylo třeba potrestat vůdce 
vzbouření Albrecht Smiřický už 
nemohl být trestán na hrdle. Byla 
proto jeho památka na věčné časy 
prokleta a zabaveno všechno jmění. 
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Ale protože byl dosud živ mladší 
slabomyslný bratr Smiřického 
Jindřich Jiří, domohl se Albert z 
Valdštejna nad ním poručnictví a k 
tomu byla ponechána polovina 
všech majetků. Tedy i Libštát byl 
majetkem frýdlantského vévody až 
do jeho násilné smrti roku 1634. Po 
povýšení Valdštejna na knížete 
prohlášeno roku 1625 knížectví 
Frýdlantské a o dva roky později 
povýšeno na vévodství s vlastní 
ústavou, právem raziti mince, 
povyšovati vesnice na města atd. 
Hlavním městem vévodství se stal 
Jičín. Vévodství tvořila řada 12 
panství, my jsme patřili k panství 
kumbursko - úlibickému a sídlem 
byla Dřevěnice. Panství se dělilo na 
11 rychetních obvodů. 

K libštátské rychtě patřil Svojek, 
ke košťálovské Košťálov, Bystrý a 
Čikvásky, k bělské Bělá, Syřenov, 
Tample a Ústí. V čele rychty byl 
rychtář. Byl představitelem vrchnosti 
v obci, obstarával nejnižší stupeň 
soudnictví atd. K ruce měl dva 
konšely. Vážnější případy se řešily u 
hejtmanského soudu v kanceláři v 
Dřevěnici a odsouzený se mohl 
odvolat k dvorské kanceláři jakožto 
nejvyššímu soudnímu tribunálu 
vévodství. Poddanské povinnosti 
byly dvojího druhu, jednak vůči 
vrchnosti, jednak povinnosti, které 
ukládal poddaným stát. Nejtíživějším 
poddaným závazkem v době 
Valdštejnově a vůbec pobělohorské 
byla robotní povinnost, která uklá-

dala poddaným konati vrchnosti 
zdarma nebo za stravu určitý počet 
dní v roce uložené jim práce. Tento 
počet dní z doby valdštejnské 
neznáme, poněvadž urbář z roku 
1631 se nezachoval. V odhadu 
pořízeném po Valdštejnově smrti 
roku 1634 je Libštát mezi 19 obcemi, 
u kterých povinnost nebyla určena. 
Není však myslitelné, že by tyto 
obce byly bez robotní povinnosti Až 
do roku 1848 byl vlastníkem veškeré 
půdy, tedy i selské majitel velkostat-
ku. Sedlák byl jen držitelem jejím a 
odváděl za to peněžní platby /úroky/ 
a naturální dávky vždy o sv. Jiří a o 
sv Havlu. Libštát odváděl z 
naturálních dávek drůbež, žito, 
vejce, libštátský mlýn odváděl 160 
korců žita a 8 vepřů Bělský mlýn 70 
korců a 4 vepře Kromě peněžních a 
naturálních povinnost í měli poddaní 
ještě jiné závazky, které byly 
vymezeny v poddanském řádě. Za 
Valdštejna bez povolení vrchnosti 
nesměl poddaný dát děti na řemeslo 
nebo jinak je "zašikovati", poddaní 
se nesměli volně stěhovat. Nejprve 
museli požádat pána statku, na který 
se chtěli přestěhovat. Ten pak 
požádal jejich dosavadní vrchnost, 
aby poddaný byl vydán. Když to bylo 
povoleno, obdržel poddaný list 
vejhostný, který jej opravňoval k 
odchodu. Takový vejhostní list dostal 
roku 1632 Jan syn Tomáše 
Mikuláška. Zněl: 

"Slovutné opatrnosti, páni přátelé 
mně zvláště milí!

Zdraví i jiného všeho dobrého od 
pána Boha přeji vám věrně rád. 

K žádosti vaší tak činíme a 
jménem a na místě J.M.osvíceného 

knížete Meklenburského, 
Frýdlantského, Saganského a 

Hlohovského 
Jana syna Tomáše Mikuláška z 
městyse Libštátu z panství 

Kumburského poddaného J.M.K. 
zavázán byl,i se spravedlnosti 
jeho / ač má-li jakou / do města 

Železnice 
pod ochranu práva města Jičína 

tímto listem zhostím 
Podle sobě J.K.M. moci svěřená, 

propouštím. Té naděje 
jsouce, že v podobné opcesi 
volná obměna se stane. 

S tím milost Boží má býti s námi. 
Datum s komory knížectví 

frýdlantského 29.octobra l.P. 1632. 
Jan Kuneš z Bukovec a na 

Hodkovicích, J.M. osvíceného 
knížete 

Meklenburského, Frýdlantského, 
Saganského a Hlohovského 
rada a direktor komory knížectví 

frýdlantského." 
O povolení k ženitbě, jak tomu 

bylo jinde, není ve valdštejnské inst-
rukci z roku 1628 zmínky. Zakazo-
valo se dále poddaným vypůjčovat si 
peníze na cizích panstvích, veškerá 
myslivost, pásti na panských 
pozemcích, sekat dříví v obecních 
lesích, vařit pivo a kupovat ukradené 
věci od sousedovy čeládky. 

Historie a současnost 
DŮM ČP. 42 

Původní dům čp. 42 byl vystavěn kolem roku 1700, stavitel 
Theodor Štěpánek. Roku 1712 to koupil jeho zíta Pavel 
Tazlar. 24.10.1719 bylo na poručení Její hraběcí milosti paní 
Marie hraběnky z Trautmansdofu z důchodu vrchnosti 
koupeno za 120 zlatých pro katolickou faru. Roku 1723 byla 
fara vystavěna na jiném místě, dům čp. 42 koupil Jan Kosina 
za 80 kop. Dále se majitelé střídali. Od roku 1965 je čp. 42 
zde zrušeno 

Nové čp. 42 je montovaný domek na podezdívce, 
postaven Annou a Bedřichem Šimůnkem u evangelického 
kostela. Kolaudován byl 21. prosince 1979. 
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Škola v Libštátě 
KVĚTEN NA NAŠÍ ŠKOLE

Začátkem května proběhl na 
prvním stupni naší školy program 
Zdravá pětka. Žáci poznali zásady 
zdravého stravování a pitného 
režimu. Měli také možnost si sestavit 
vlastní jídelníček a své znalosti poté 
zúročit při závěrečném kvízu. 

 Třetí třídu nové poznatky natolik 
zaujaly, že následující týden vyrazila 
zkoumat nápoje i do chemické 
laboratoře. Měřili zde jejich pH a 
vyhodnocovala, jaké nápoje jsou 
nejlepší k jejich svačince a kterým 
nápojům by se měli raději vyhýbat. 

Žáci prvního ročníku se zúčastnili 
preventivního programu Veselé 
zoubky. Na příběhu Hurvínka, 
Spejbla a Máničky si připomněli, jak 
je důležité o své zoubky pečovat a 
zopakovali si zásady správné péče o 
ně. Jejich znalosti následně prověřil 
pracovní list a pak už následovala 
jen radost z dárků, které pomohou 
dětem v tom, aby se čištění zoubků 
stalo příjemnou záležitostí. 

Měsíc květen začal pro čtvrtou 
třídu přímo skvěle, protože se všem 
žákům podařilo úspěšně složit 
zkoušky z dopravní výchovy a získat 
průkaz cyklisty. Že se jízdní 
dovednosti žáků časem ještě 
zdokonalují, dokázala hned ve 
středu 19. 5. dvě družstva žáků 
z naší školy. Zúčastnila se totiž 
okresního kola dopravní soutěže 
mladých cyklistů v Košťálově. Tato 
soutěž je zaměřena na znalosti 
teoretické i praktické v oblasti 
dopravních pravidel, jízdě zručnosti 
a poskytování první pomoci. Našim 

dětem se již od začátku soutěže 
dařilo, a tak družstvo starších 
obsadilo v silné konkurenci krásné 
medailové třetí místo. Družstvu 
mladších dětí z páté třídy (Michaela 
Patzová, Tereza Srncová, Jiří Janata 
a Drahoslav Věrný) se dokonce 
podařilo zvítězit, a tím pádem 
postoupili do krajského kola, které se 
konalo 26. 6. v Liberci. Zde je krom 
již zmíněných disciplín, čekala i nově 
zařazená disciplína nazvaná 
Labyrint, která děti prověřila v oblasti 
práce s mapou. Tento náročný den 
nakonec zvládli naprosto dokonale a 
umístili se opět na prvním místě! 
Moc jim tímto gratulujeme, děkujeme 
za skvělou reprezentaci školy a 
přejeme, aby se jim takto dařilo i 
v dalších ročnících této soutěže. 

Ve čtvrtek 19. května se žáci 
devátých tříd zúčastnili historické 
exkurze v památníku Terezín. Žáci si 
postupně prohlédli Malou pevnost - 
věznici, která je na okraji města, a 
pak i Muzeum ghetta. Součástí 
prohlídek byly i krátké filmy v kině. 
Exkurze sice neměla příliš veselé 
téma, ale je velmi důležité, aby se na 
tuto část naší historie nezapomínalo. 
Následující den pak deváťáci 
zpracovali získané informace při 
projektovém dni. 

Dvě družstva dětí z naší školy se 
vydala ve středu 25. 5. do kempu 
Tanvaldská kotlina, kde proběhlo 
krajské kolo soutěže organizované 
armádou ČR – Ještědská hlídka. 

Každé družstvo bylo složeno z jedné 
dívky a čtyř chlapců. Jejich úkolem 
bylo proběhnout trasu dlouhou 3 km 
a plnit úkoly - střelba ze vzduchovky, 
chůze po laně, hod granátem, 
topografie, zdravověda a 
vědomostní otázky z oblasti 
zeměpisu či armády ČR. Naši žáci 
se nakonec umístili na krásném 7. a 
12. místě. 

U sportovních akcí ještě chvilku 
zůstaneme, protože hned následující 
den 26. 5. se vydalo 13 žáků prvního 
stupně na Okrskové atletické závody 
do Semil. Soutěžilo se ve třech 
disciplínách, a to v běhu na 50 m, 
skoku do dálky a v hodu míčkem. 
Nejvíce se dařilo Matějovi 
Mazánkovi, Adamovi Kobrlemu, 
Anděle Šedivé a Anně Novákové, 
kteří postoupili do okresního finále, 
které se konalo hned druhý den 
v Turnově. Naši sportovci tam už 
bohužel nedosáhli na medailové 
pozice, ale všichni podali velmi 
pěkné výkony, za které jim moc 
děkujeme. 

V poslední části zpráv z naší 
školy bych se ráda zmínila o 
Libštátském jarním běhu, který 
proběhne 11. 6. na louce za 
Coopem a na který bych vás 
všechny chtěla tímto srdečně 
pozvat. Moc se na vás všechny 
těšíme a doufáme v co největší 
účast. 

Nina Rulfová 
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Libštát 700 let 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHYSTANÉ AKCE V TOMTO ROCE 
 

Program je průběžně doplňován a aktualizován | změna programu je vyhrazena 
 
so 11.6 | 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 | komponovaný pořad  
připravujeme | Oldies party We All | sál KD alt. kiosek na koupališti | to nejlepší od 90. let uvádějí  
rozhlasové legendy DJ Aleš Mastník a DJ Jarda Hoření 
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 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 31.7.2022. Příspěvky odevzdávejte na radnici městyse Libštát nebo na referent@libstat.eu. 


