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V Libštátě to žije
1. 1.-5./ Libštátský jarní běh | so 11/6 | foto pan L. Fejfar
V sobotu 11. 6. 2022 se po nucené covidové pauze uskutečnil další ročník
běžeckého závodu Libštatský jarní běh. Tento závod je určen pro všechny
věkové kategorie, a to od dětí předškolních až po dospělé. Také letos nám
přálo počasí, a tak sluníčko posvítilo na výkony zhruba 70 účastníků. Velice
nás potěšila pěkná účast zejména mladších dětí a také rodinných štafet, kde
závodí děti společně s rodiči. Všem moc děkujeme za účast a za předvedené
sympatické výkony a krásnou atmosféru.
Chtěli bychom moc poděkovat nejen všem, kteří se účastnili samotného běhu,
ale také těm, kteří se podíleli na jeho přípravě, organizaci a v neposlední řadě
všem sponzorům, kteří přispěli velkou měrou na krásné ceny nejen pro vítěze.
Byli to Městys Libštát/ p. Janata/, Potraviny u Františka/p. Šimůnek/, Policie
ČR/Ing. Šafra/, DS Chuchlík, cukrárna Olala, truhlářství M. Klobouček. Moc
děkujeme a za rok naviděnou … a na běhanou., Lenka Mejsnarová
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6.-9./ fotbalové utkání Libštát – Turnov B | ne 12/6 | foto pan L. Fejfar
10.-12./ rozloučení s předškoláky Mateřské školy v Libštátě | st 22/6 | foto paní H. Bukovská
13.-15./ Cukrárna OLALA si pro děti na konci školního roku připravila skvělou akci s názvem Hurá prázdniny | čt 30/6 |
foto pan L. Fejfar
16.-18./ Dřevosochání 2022 | opět po roce spolek Kroužek připravil tuto nádhernou akci | so 16/7 | foto pan L. Fejfar
19.-20./ Libštátský pohár v požárním sportu na hřišti za DPS | so 23/7 | foto pan L. Fejfar
21.-22./ Tradiční zvěřinové hody | myslivci MS Kavkázsko a jejich dokonalé a vynikající zvěřinové hody Libštát | so 23/7
| foto paní V. Bucharová
23./ Letní kino | spolek Kroužek si pro nás připravil i v letošním roce letní kino, promítal se Lví král | so 23/7 | foto slečna
A. Jechová
23.
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24.-27./ Rockový mejdan | so 6/8 | areál Hliňák, fotografie starosta a p. L. Fejfar,
Tak takhle, takhle, takhle, takhle, skvěle jsme si tu "Libštátskou 700" užili na Rockovém mejdanu, děkuji velmi pěkně
místním hasičům a fotbalistům za skvělé občerstvení, všem, kdo nám pomáhali s pořadatelstvím této skvělé akce,
famózním účinkujícími kapelám (od 18h hráli BluesFriends, od 19,30h VZH a od 22h Suffering Souls) za skvělou a
pohodovou muziku a všem lidičkám, kteří k nám do Hliňáku na tuto skvělou akci dorazili za úžasnou, skvělou, milou a
kouzelnou atmosféru, kterou jsme si tu společně všichni užili. Velmi pěkně Vám všem děkuji, Libštát slaví 700 a oslavy
budou i nadále pokračovat, tak se máme stále na co těšit
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BUĎTE ZDRÁVI VÁŽENÍ A MILÍ LIBŠTAŤÁCI, SPOLUOBČANÉ, SOUSEDÉ, ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE,
když se tak zpětně podíváme na akce, které se v Libštátě poslední měsíce konaly, tak si můžeme opravdu říci, že to
v Libštátě žije, a to je velmi velmi dobře, a to nejlepší nás snad teprve v rámci oslav 700 let Libštátu stále čeká, tak si to
společně naplno užijme. Součástí tohoto čísla zpravodaje Vám zveřejnujeme program jubilejního 20. ročníku festivalu
Libštátské pozdní léto 2022 (a také podzim), 1. část, které je v letošním roce ve znamení 700. výročí, 1. písemné
zmínky o obci Libštát (1322-2022). Na zadní straně zpravodaje se snažíme pravidelně aktualizovat všechny chystané a
plánované akce, které nás v tomto roce stále čekají.

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LIBŠTÁT
Čtvrté jednání zastupitelstva městyse Libštát v roce
2022 se konalo ve středu 29. června 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 některé
projednávané body. Zastupitelé městyse Libštát schválili
koupi pozemků pč. 2344/8, 613/4 a 613/5 v obci a k.ú.
Libštát, zamítly žádost o odkoupení části pozemku pč

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Prezident republiky Miloš Zeman
již dříve rozhodl o vyhlášení voleb do
Senátu Parlamentu České republiky,
do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městský
částí ve statutárních městech a do
zastupitelstva hlavního města Prahy
a jeho městských částí. Volby se
uskuteční v pátek 23. září a v sobotu
24. září 2022. V Libštátě se volby
budou konat v sále kulturního domu,
kde je zajištěn bezbariérový přístup.

VOLBA PREZIDENTA ČR
Volba prezidenta České republiky
je plánována na 13. a 14. ledna
2023 a její případné druhé kolo na
27. a 28. ledna. Současnému
prezidentu Miloši Zemanovi skončí
druhé funkční období 8. března
2023. Termín volby vyhlásil předseda Senátu Miloš Vystrčil 27. června
2022.

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ
fotografii na titulní stranu
vyfotografoval pan starosta Pavel
Janata. Jedná se o nejkrásnější a
nejkouzelnější místečko v Libštátě,
kde se v pátek 5. srpna 2022 konal
úžasný a nádherný svatební obřad.

2126/1 v obci a k.ú. Libštát, zabývali se přípravou obecně
závazné vyhlášky městyse Libštát o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství, projednali a schválili
závěrečný účet a účetní závěrku městyse Libštát a také
schválili rozpočtové opatření městyse Libštát č. 1 na rok
2022. Na závěr jednání zastupitelé s ohledem na letošní
velké oslavy 700 let od první písemné zmínky, schválili
výjimku z OZV č.1/2016 o regulaci hlučných činností (živá
a reprodukovaná hudba), na velkou slavnostní akci
konanou ze soboty na neděli 17. - 18. září 2022.

SCHVÁLENÉ DOTACE Z LK
Máme velikou radost, že se nám
úspěšně daří skoro pravidelně
získávat dotace z dotačních fondů
Libereckého kraje. Nedávno jsem
Vás informoval o rozhodnutí
zastupitelstva Libereckého kraje, o
poskytnutí účelové dotace z dotačního fondu Libereckého kraje,
Programu č. 2.1 - Program obnovy
venkova na projekt s názvem
„oprava (výměna) střešní krytiny
objektu radnice čp. 198“ ve výši
300 000,- Kč. Nyní se nám podařilo
uspět s těmito dalšími dotacemi.
Z dotačního fondu Libereckého
kraje, oblasti podpory č.1 Požární
ochrany a prevence kriminality, jsme
obdrželi částku ve výši 78 260,- Kč
na realizaci dvou sekčních vrat do
hasičské zbrojnice pro CAS a DA.
Dále jsme z Libereckého kraje
obdrželi finanční příspěvky ve výši
49 680,- Kč na následnou péči o
výsadbu lesního porostu a 105 983,0
Kč na soustřeďování dříví koněm
v lese.
Velmi pěkně tímto děkuji za
spolupráci při vytvoření potřebných
žádostí a příloh panu Ing. Vítězslavu
Křížovi, veliteli jednotky SDH, panu
Miroslavu Hlouškovi, radnímu a
správci obecních lesů.

PODANÉ ŽÁDOSTI O DOTACE
Z NADACE ČEZ
Naše knihovna se stále snaží a
snaží dělat svou práci, jak nejlépe
umí a snaží se také sama sehnat
s naší spoluprací finanční prostředky, nyní podala žádost o dotaci
z nadace ČEZ ve výši 100 tis Kč na
dovybavení knihovny o dětský
vinylový koberec, nábytek do
dětského koutu, nová křesla,
polštáře a sedací vaky, obalovací
systém na knihy a na pořádání 1015 besed pro děti.
Taktéž velitel libštátské jednotky
SDH se snaží, aby členové jednotky
měli co největší komfort, a tak s naší
spoluprací požádal nadaci ČEZ z
podpory regionů 2022 o dotaci na
vybudování sprch v objektu hasičské
zbrojnici čp. 315, jednalo by se o
rekonstrukci stávajícího sociálního
zázemí v části divadelních šaten pod
jevištěm kulturního domu. Tak
uvidíme, zdali se zadaří a jak
s podanými žádostmi o dotace
dopadneme.
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MLÉČNÝ AUTOMAT V OBCI BĚLÁ
DS Agro Libštát s.r.o. nám tímto oznamuje znovuzprovoznění mléčného automatu v obci Bělá u teletníku
(naproti Podkrkonošské uzenině). Mléko je možné
tankovat do vlastních nádob, nebo si lze láhev zakoupit
v lahvomatu. Cena za 1 litr mléka je 15 Kč, za 0,5 litru 10
Kč. Prodejní doba je 7 dní v týdnu od 6 do 20 hodin.

NOVÁ PRAVIDELNÁ RUBRIKA | AKTIVNÍ REGISTROVANÍ
A NEREGISTROVANÍ SPORTOVCI NAŠEHO LIBŠTÁTU
Všeobecně je jakýkoliv sport a sportování jako takové,
úžasná a dokonalá činnost, která prospívá hlavně
fyzickému zdraví a radosti, že člověk pro své tělo něco
dělá, ale také to je o tom, že by každý sportovec chtěl ve
svém sportovním životě něco rád dokázal, nebo překonal
nějaký cíl či vysněnou metu, a také je to v neposlední
řadě milující koníček a pro někoho také příjemná
závislost. Mám však takový pocit, že toho sportu je
poslední dobou na vesnicích, či městech velmi, velmi
pomálu. Většinou je nutné za sportem někam jezdit a
věnovat mu mnoho a mnoho času, a to nejen samotného
sportovce, ale také rodičů, pokud se jedná o sportování
jejich dětí. A z těch všech možných důvodů jsem se
rozhodl vytvořit novou pravidelnou rubriku našeho
zpravodaje, kde je mým přáním pravidelně psát o všech
libštátských sportovcích, pokud nám tedy umožní a sdělí
své sportovní aktivity za uplynulý měsíc a poskytnou
třeba i nějaké fotografie z jejich sportovního zápolení.
Proto velmi pěkně prosím všechny aktivní registrované,
ale i neregistrované sportovce a třeba i jejich rodiče, aby
nás informovali o jejich dosažených výsledcích. Podle
mne na tom Libštátští sportovci nejsou zas tak špatně,
jen o tom prostě nevíme, tak to pojďme, prosím, společně
napravit a změnit.

TENISOVÝ KURT V LIBŠTÁTĚ JE OPĚT V PROVOZU
Libštátské tenisové hřiště je po dlouhé době, kdy
z jeho neudržovaného stavu bolely jen oči, opět
v provozu a je nádherně opravené. Velmi pěkně tímto
děkuji TJ Jiskře Libštát za finanční podporu při opravách
a všem, kteří se na obnově tenisového hřiště a jeho
zázemí jakkoli podíleli a všem tenisovým hráčům přeji
krásné libštátské tenisové bitvy.

LIBŠTÁT 700 LET 1322-2022, LIBŠTÁT 1322 | 1525
S ohledem na letošní výročí 700 let Libštátu a výročí
500 let městečka Libštát, které nás čeká již za tři roky,
jsme pro Vás připravili několik nových upomínkových
předmětů, připomínající nám tato významná Libštátská
výročí. V první řadě pro Vás máme připravený nový
Libštátský pohled 700 let 1322-2022, nový odznak Libštát
1322 | 1525, barevné propisky Libštát 1322 | 1525,
samolepku Libštát 700 let 1322-2022, libštátskou
turistickou orientační mapu, černá a bílá trička Libštát 700
let 1322-2022 a také trička a tašky s logem Libštátu. Vše
je možné vidět a zakoupit na radnici a pak během oslav
700 let Libštátu.
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POTRAVINY U FRANTIŠKA V LIBŠTÁTĚ SKONČILY
Byla a stále je to pro nás všechny
nečekaná a smutná zpráva, kterou
nikdo z nás opravdu, ale opravdu
takhle narychlo a nečekaně nečekal.
Informace k ukončení, nám pan
Pavel Šimůnek, který obchodu
v Libštátě věnoval více jak 30 let
svého života, píše ve svém
samostatném příspěvku. Každý
z nás si vzpomene jak Pavel začínal
v domě, kde dnes bydlí Lukešovi,
prodával tam zboží z bedýnek
položených na stolech, každý z nás
si jistě vzpomene i na jeho

pravidelné rozvážky čerstvého
chleba, jeho pokračování obchodu
v domě čp. 32 Kampeličce, pak
krátké působení v objektu Jednoty
(nyní COOP) a pak zase návrat do
32. Stísněné podmínky, málo místa,
plné regály, ale příjemná a milá
obsluha,
místo
příjemného
setkávání, klábosení, potkávání se
atd., atd. Nezbývá mi nic jiného než
Pavlovi veřejně velmi pěkně
poděkovat za to, jak obchod
v Libštátě vedl a držel neuvěřitelných
30 let. V práci byl od rána do večera,
no někdy spíše do noci, dovolená
žádná, koníčky žádné, volného času
minimum, dcery odrostly a skoro
všechny se již vdaly. Nikdo z nás si
nedovede představit, jak to pro něj
muselo být těžké rozhodnutí skončit,
nemějme mu to, prosím, za zlé. Svůj
obchod vedl, jak nejlépe uměl, vše
dělal s láskou, péčí a chutí a
s nadšením, aby byli všichni, pokud

možno nadmíru spokojeni. Do další
etapy jeho pracovního života mu
přeji, ať si najde takovou práci, která
ho bude naplňovat a zároveň ať má
mnoho volného času, který bude
vracet své rodině, ženě, dcerám a
vnoučatům, kterým určitě za ta léta
strávená v obchodě velmi chyběl.

KANALIZACE V LIBŠTÁTĚ | PŘEPOJOVÁNÍ DO NOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | ČAS LETÍ
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 a čas také letí a letí a
brzy tu bude podzim a nepříznivé
počasí.
Pro připomenutí opět zveřejnuji
důležité informace k přepojování. 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). 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.
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OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V LIBŠTÁTĚ Z VYŠEHRADU KE SVOJECKÉMU HÁJI
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
Když k nám na radnici nedávno
dorazil dopis z ministerstva pro
místní rozvoj dopis, týkající se
podaných žádosti o dotaci na opravu

místních komunikací v roce 2022,
který jsem si dovolil znovu zveřejnit,
tak se už dalo čekat, jak to všechno
dopadne, ale že to dopadne až takto
špatně, to jsem opravdu nečekal.
Seznam žádostí doporučených
ministerstvem pro místní rozvoj k
poskytnutí dotace, z dotačního titulu
Podpora
obnovy
místních
komunikací, je z 1 238 podaných
žádostí pouze 135, z toho připadá
jen jedna doporučená žádost pro
obec Rynoltice z Libereckého kraje.
Liberecký kraj je na tom s jednou
doporučenou žádostí tedy úplně
nejhorší ze všech. Na seznamu
náhradních žádostí doporučených k
poskytnutí dotace je celkem dalších
728 obcí či měst a Libštát je i mezi
nimi, jako v pořadí 318 náhradník.
Na
seznamu
nedoporučených
žádostí k poskytnutí dotace je 375
obcí a měst. Pokud se tedy státu
podaří sehnat další finanční
prostředky, může se stát, že se na
nás také dostane, ale v tomto
případě tomu již opravdu nevěřím a
cestu z Vyšehradu ke Svojeckému
háji
budeme
muset
opravit
provizorně
z rozpočtu
našeho
městyse, i když si tato cesta zaslouží
už opravdu velkou generální opravu,
na kterou si budeme muset nejdříve
našetřit.

LIBŠTÁT 700 LET 1322-2022 | SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL LIBŠTÁTU | PLÁNOVANÁ DOPRAVNÍ UZAVÍRKA NÁMĚSTÍ
S ohledem na bezpečnost nás všech jsme požádali o úplnou uzavírku náměstí v době konání velkých oslav 700 let
Libštátu, a to v sobotu 17. září 2022. Byl bych rád, kdyby nám bylo v této věci vyhověno, protože se nám takové
opatření při konání libštátských poutí velmi osvědčilo a budeme si moci celou akci na náměstí bezpečně a v klidu užít,
bez toho, aniž bychom řešili že nás přejede to či ono auto, náklaďák, motorka či kolo.

POVINNOST VLASTNÍKŮM LESNÍCH POROSTŮ
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.

LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ | PŘED 25 LETY | ČERVENEC - SRPEN 1997
Je nám líto, ale v archivu neevidujeme vydané číslo červencového ani srpnového čísla zpravodaje z roku 1997.
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Informace z radnice
Ve dnech 25. - 29. 4. 2022 se
konaly Krajské přebory policejních
psů
Královehradeckého
kraje.
Celkem se zúčastnilo 15 policistů se
svými
služebními
psy
z
Královehradeckého, Pardubického a
Libereckého kraje, včetně psovodů
zásahové jednotky.
Policisté se psy soutěžili ve třech
disciplínách, a to v ovladatelnosti a
obratnosti, obranných pracích a
pachových pracích. Každá z těchto
disciplín obsahovala soubor cviků a
dovedností, které mají za úkol
prověřit připravenost policistů a
služebních psů plnit služební úkoly.
Disciplíny byly pečlivě připravené
s ohledem na reálné použití
služebních psů a zároveň na
bezpečnost. Na správné provedení
cviků a spravedlivé posouzení
dohlížela vícečlenná komise složená
z odborníků z řad Policie České
republiky. Jednotlivé disciplíny se
navzájem prolínaly a společně
s klimatickými podmínkami, časovou
dotací a obtížností jednotlivých cviků
vytvářely na závodníky enormní tlak.
Policejní psi museli mimo jiné

POLICEJNÍ PSI V MĚSTYSU LIBŠTÁT

předvést perfektní poslušnost,
překonávání různých typů umělých a
přírodních překážek včetně reakce
na střelbu.
V obraných pracích museli psi
prokázat razanci, nebojácnost a
zároveň ovladatelnost v několika modelových situacích. Ty byly
připraveny v reálném prostředí s
figuranty, kteří v maximální možné
míře prověřily psovody a jejich psy.
Tato disciplína je pro psovody, a
především pro psy nejatraktivnější,
přestože bývá velmi náročná a klade
velké požadavky na fyzickou a
odbornou připravenost, ale také na
celkovou souhru psovoda a psa.
V neposlední řadě museli policisté a jejich čtyřnozí parťáci v disciplíně pachové práce vyhledat a vypracovat stopu pachatele několik hodin
starou v náročném terénu, dále
nalézt a označit předměty, na místě
trestného činu, které souvisejí s trestnou činností, vyhledat a označit
vystřelené nábojnice nebo najít
osoby ukryté v terénu či objektech.
Právě
poslední
zmiňovaná

dovednost
byla
prověřována
v Městysu Libštát, konkrétně v
areálu
bývalého
kovozávodu.
V nočních
hodinách
probíhala
modelová situace, při které měly
jednotlivé týmy policistů se psy najít
osobu
ukrytou
v budovách
kovozávodu. Toto velmi reálné a
specifické
prostředí
pomohlo
k celkově vysoké úrovni těchto
přeborů. Ceny pro vítěze si odnesli
v jednotlivých kategoriích ti nejlepší,
ale co je ještě důležitější, že nedošlo
k žádnému zranění osob ani psů a
tyto přebory přispěly k připravenosti
policistů a jejich služebních psů
chránit zdraví, životy a majetek
občanů České republiky.
Oddělení služební kynologie
Hradec Králové a Policie České
republiky velmi děkují starostovi
Městysu Libštát Pavlu Janatovi za
ochotu a vstřícnost, s jakou
vystupoval k našim požadavkům a
dále děkujeme všem občanům za
projevenou toleranci a shovívavost
ke zvýšenému pohybu policejních
vozidel a štěkání psů.
pprap. Srnec Vladimír

ZNÁME VÍTĚZE SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ ZPRAVODAJ ROKU 2021

Obec Hrdějovice na jihu Čech a
město Pilníkov v Královéhradeckém
kraji vyhrály soutěž o nejlepší obecní
či městský zpravodaj roku 2021,
která se konala už pojedenácté.
Sedmičlenná porota udělila také
cenu za nejlepší příspěvek a cenu
nejlepšímu zpravodaji DSO či MAS.
Vítězové si převzali ocenění na
slavnostním vyhlášení, které se
konalo v pondělí 4. července na
Velehradě u příležitosti Dnů lidí
dobré vůle.
Po vyhodnocení a sečtení bodů
se v kategorii obecních zpravodajů
umístily na 1. místě Hrdějovické listy,
které vydává obec Hrdějovice –
Opatovice na Českobudějovicku.
Druhé místo získal Ostopovický
zpravodaj, jehož vydavatelem je
obec Ostopovice, kterou najdeme v
okrese Brno - venkov. Třetí nejlepší

jsou letos Kanické listy, jež vydává
obec Kanice.
Do soutěže letos zaslalo své
zpravodaje celkem 227 obcí, měst a
místních akčních skupin. Na začátku
října se uskuteční na platformě zoom
setkání s porotou, která k vybraným
zpravodajům přidá několik komentářů. „Děkujeme všem za účast, úroveň zpravodajů se rapidně zvyšuje,“
vzkázal za sebe i za své kolegy
předseda komise Pavel Šaradín.
Soutěž vyhlašuje Civipolis o.p.s.,
Katedra politologie FF UP v
Olomouci, UNIVES.EU, Sdružení
místních samospráv ČR a Angelus
Aureus
o.p.s.
Slavnostního
předávání cen na Velehradě se
kromě oceněných a představitelů
poroty účastnili pomocný biskup a
apoštolský administrátor Arcidiecéze
olomoucké Josef Nuzík, starosta

Velehradu Aleš Mergental, za SMS
ČR jeho výkonná ředitelka Jana
Přecechtělová a místopředseda
Oldřich Vávra. Další informace k
soutěži naleznete na civipolis.cz.
Tak v této soutěži jsme bohužel
neuspěli, ale alespoň jsme se
zúčastnili. Co mne však trochu mrzí
je fakt, že se na prvních třech místech v kategorii obecní zpravodaj
umístily zpravodaje, které vychází
formou čtvrtletníku, tedy jakési takové obecní kroniky, co se událo zpětně v uplynulém čtvrtroce. Zpravodaje
jsou tím pádem obsáhlejší, redakční
rada má na vše dostatek času a
aktuálních informací tam s ohledem
na čtvrtletní vydávání bude pramálo.
Vítězům je však potřeba pogratulovat, ale tímto směrem se zcela jistě
určitě Libštátský zpravodaj ubírat
nebude, a to je za mne také výhra.
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POVINNOST SEKÁNÍ TRÁVY NA SVÉM POZEMKU

K základním povinnostem každého vlastníka pozemku patří omezování výskytu a šíření škodlivých organismů včetně
plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví
lidí nebo zvířat - § 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud se nebude majitel či uživatel pozemku řádně starat o svůj pozemek, může být podán podnět na odbor
životního prostředí, kde se předmětný neudržovaný pozemek nalézá, aby mohly být podniknuty kroky k nápravě
popsaného stavu.
Skutečnost, že na pozemku fyzické nebo právnické osoby rostou kopřivy, vysoká tráva a stav pozemku působí
odpudivě a narušuje vzhled obce, je naplněním skutkové podstaty přestupku dle ustanovení § 47 b) odst. 1 písm. d)
zákona č. 200/1990Sb. ve znění novel o přestupcích. Jde o porušení povinnosti udržovat na pozemku čistotu a pořádek,
a to nejen na pozemku ve vlastnictví určité osoby, ale i na pozemku, který je z jiného právního důvodu užíván, například
je v nájmu. Obec má v tomto případě možnost uložit pokutu až do výše 10.000 Kč.

ROZLOUČILI JSME SE

Ve čtvrtek 1. července 2022 nás opustil ve věku nedožitých 94 let manžel, táta a dědeček pan Miroslav Šlechta,
tatínek našeho pana doktora MUDr. Víta Šlechty. Čest jeho památce.

LIBŠTÁTŠTÍ JUBILANTI

V měsících červnu, červenci a srpnu slaví své životní jubileum
paní Božena Pravcová,
paní Danuta Antonína Podlipná,
pan Slavomil Báča,
pan Jaroslav Pavlů,
paní Danuše Kloboučková,
paní Miroslava Šafářová,
paní Irena Machová,
paní Helena Vinklářová,
pan Vladimír Hodboď
pan Josef Chuchlík,
paní Miluše Vlčková,
a paní Vlasta Havlíčková.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
V úctě k Vám Pavel Janata | starosta

Školka v Libštátě
Máme tu konečně prázdniny, ale
ještě než nastaly, připravili jsme pro
děti ve školce pestrý program, ze
kterého si, jak doufáme, odnesly
spoustu zážitků.
Předškoláci
navštívili
pana
starostu, kamarády v 1. třídě a také
absolvovali plavecký výcvik v bazénu v Jilemnici.
V květnu děti shlédly divadelní
představení „O mlsné opičce“, která
je naučila pečovat o zoubky. Třída
Berušek se vydala na cestu vlakem
do Semil na „Dětský den s IZS“,

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

zatímco třída žabiček zamířila pěšky
na naučnou stezku do lesoparku
v Košťálově.
Společně jsme pak vyrazili na
školní výlet do Sedmihorek. Děti se
proběhly pohádkově krásnou přírodou a vyřádily se v herně „Mlýn“.
Počasí nám přálo a výlet jsme
završili velkou zmrzlinou.
Další akci pro nás připravil
myslivecký
spolek
Kavkázsko
Libštát. Děti vylezly na připravený
posed, vyzkoušely si pozorování
dalekohledem na lovecké pušce,

prohlédly trofeje a různé myslivecké
pomůcky – vábničky aj. Vše
doprovázel zajímavý a poutavý
výklad. Nakonec nás myslivci zavedli
k jezevčí noře. Ještě jednou jim moc
děkujeme. Vyvrcholením školního
roku bylo již tradiční rozloučení s
budoucími školáky na zahradě
školky. Děti dostaly na památku
stužku, knížku, vak a pero, kterým
se symbolicky podepsaly panu
starostovi. Ten je pak – jako každý
rok – slavnostně pasoval na školáky.
Na budoucí žáčky se přišla podívat i
paní učitelka Masarykovy ZŠ. Po
slavnostním obřadu na všechny
čekalo bohaté pohoštění, připravené
kolektivem MŠ. Zahradní slavnost
zpestřily děti krátkým pásmem
písniček a básní. Nakonec si děti
zatančily na písničky na přání a
vydaly se domů, vstříc letním
dobrodružstvím.
Všem přejeme ještě hodně
krásných prázdninových dní.
Kolektiv učitelek MŠ
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Potraviny u Františka
MILÝ LIBŠTÁTE,
sešlo se více dobrých důvodů,
proč uzavřít prodejny. Po poradě s
mojí rodinou jsem se rozhodl tento
krok učinit. Důvody zde nechci
rozepisovat, i pro mne to bylo a je po
třiceti letech dost těžké, ale věřím,
že to rozhodnutí bylo správné. Chci
poděkovat všem věrným zákazníkům za atmosféru, kterou se nám
společně dařilo v prodejně vytvářet.
Vždy mě velmi těšilo slyšet z
prodejny smích. Zároveň jsme také
společně prožívali napětí, obavy,
COVID atd. Být v centru života v
našem městysi mi bude určitě moc
chybět. Vždy jsem se snažil řídit
heslem: „Náš zákazník náš pán,“ ale
i tak se chci omluvit všem, které
jsem někdy zklamal, nebo jim nějak
ublížil. V prodejnách jsem zažíval

pěkné i těžké momenty, vyrostl jsem
zde z kluka v dospělého muže.
Doufám, že se mi v budoucnu podaří
obhájit tento krok a Libštátu ještě
dokáži něco nabídnout.
Při vyjednávání s novým
majitelem jsem se snažil prosadit,
aby byly zachovány prodejny v
Košťálově i ve Svojku, a také
všechna pracovní místa. V Libštátě
jsem doufal, že vytvořením jednoho
silného subjektu dojde k rozšíření
sortimentu a kvality služeb. V tomto
vnímám velký potenciál. Přeji
novému majiteli a jeho týmu, ať se to
podaří.
Děkuji všem, kteří mi drželi palce
a jakkoli mě podporovali. Děkuji také
městysi. Na závěr chci poděkovat
všem mým prodavačkám, díky

kterým se dařilo tvořit prostředí, kde
se dobře nakupovalo.
Pavel Šimůnek
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Historie a současnost
DŮM ČP. 43

Dům kupuje 15. dubna 1786 Jiří Janata. Při sčítání roku 1921 jsou zde zapsány 2 rodiny – 5 osob. V letech 1940 –
1952 zde měla paní Fišerová mandlování prádla. Trvale obydleno je do roku 1979, po té dům funguje jako chalupa.
V roce 2010 byl majitelem Boris Bensch, v roce 2012 je dům na prodej, kupujícím byl Josef Chuchlík, koncem června
2013 dům začal bourat. Na místě domu nyní stojí dvojdomek čp. 347 a 348.

DŮM ČP. 44

Od roku 1700 vlastní dům Brožovi, roku 1780 Jiří Brož s rodinou zběhl do Sas. Chvíli dům vlastnil Jan Končinský, ale
roku 1782 se Brož vrátil a koupil dům zpět. 13. Března 1882 bylo povoleno rozšíření kůlny o 1 sáh pro kolo ke stroji
mlátičnímu. 8. Září 1906 hořelo. Při sčítání osob roku 1910 je zde zapsána 1 rodina – 9 osob. V roce 1921 jsou zde
zapsány 2 rodiny – 7 osob.1. března 1946 se sem nastěhoval Josef Báča, roku 1947 zboural polovinu stodoly. Nyní zde
bydlí jeho vnuk Jaroslav Matura s rodinou.
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„To je naše obec“ – citace knihy
LIBŠTÁT V DOBĚ UTUŽENÍ DRUHÉHO NEVOLNICTVÍ 1620 - 1781

Po smrti Valdštejnově byly jeho
statky zkonfiskovány a frýdlantské
vévodství zrušeno. Kumburské panství bylo roku 1635 prodáno Rudolfu
z Tiefenbachu. Rychetní a hejtmanské soudy zůstaly, jen v trestních a
hrdelních případech rozhodovaly
soudy městské /Jičín, Železnice a
Nová Paka/ a do rozsudku se bylo
možno odvolat k apelačnímu soudu
v Praze. Sídlo panství bylo přeloženo z Dřevěnice do Jičína. Roku 1653
zdědil panství rod Šternberků a roku
1710 je koupil Jan Josef z Trauttmansdorfu. Po roce 1751 patřilo
panství ke kraji hradeckému, toho
roku kraj rozdělen a západní nazýván bydžovským. Jeho sídlo bylo do
roku 1784 v Novém Bydžově, od
toho roku v Jičíně, ale kraj nazýván
dále bydžovský. Roku 1765 bylo
odňato trestní soudnictví hrdelním
soudům v Železnici a Nové Pace a
přiděleno městskému soudu v Jičíně. Od roku 1784 vykonávání soudní
pravomoci přeneseno na úředníky
justiciáry,
odborně
vzdělané.
Hejtmany nahradili direktoři. Vláda
Josefa II. přinesla i jinou správní reformu, tj. nový katastr - soupis půdy.
Na místě bývalých rychet zaváděla
se jako základní jednotka obec
katastrální a celé panství tvořilo
berní okres s kontribučním výběrčím.
Kumburské panství rozděleno na 24
katastrálních obcí, Libštát byl jeden z
nich. Košťálov byl spojen s Valdicemi. Bělá zůstala samostatná. Obce
si volily rychráře a obecní výbor.
Hned po zavraždění Valdštejna
trpěly mnohé obce z jeho bývalého
majetku. Každý velitel, jenž měl za
císaře nějakou pohledávku hleděl se
hojit tím způsobem, že vložil své
vojsko na některý statek vévodství
frýdlantského. Nemáme konkrétních
zpráv o Libštátě a okolí, jen je
známo, že když se konečně císařští
komisaři odvážili z Jičína, aby sepsali majetek, nalezli vše vydrancované a zpustošené. V turnovském
archivu jsou záznamy vydání z let

1621 až 1648, jak placeno poslům,
kteří chodili z Turnova do Lomnice a
také do Libštátu, aby přinesli nebo
podali zprávy, přichází-li nepřátelské
vojsko nebo ukazovali " vojenským
partajím " cestu do Libštátu. V některých letech i několikrát v měsíci byli
vypraveni Za cestu do Libštátu
dostal posel obyčejně l5gr.3d.
Protože byl Albrecht z Valdštejna k
jinověrcům z taktických důvodů
tolerantní / viz výše / zůstalo ještě
roku 1651 na kumburském panství
2468 evangelíků. Po jeho smrti se
situace zhoršila. Poddaní opouštěli
své grunty, protože zakoušeli za
války mnoho příkoří od vojsk
nepřátelských, jednak pro náboženský útisk. O poddanských poměrech
v době Tieffenbachově máme jedinou zprávu a ta se týká Libštátu.
V pozemkové knize libštátské je
zaznamenám tento případ Když roku
1651 přijel Tieffenbach do Jičína,
Šimon Kovářů z Libštátu podal mu
"šetrný spis ", aby mu ten nápad po
bratřích jeho propustil," k čemuž jeho Excellence milostivě povolil." Jezuita páter Stephanides z Jičína
obracel na katolickou víru v Semilech a pak se odebral do Libštátu.
"Kacíři" byli často napomínáni, ale
neuposlechli, až jich hejtman 27
zatkl a poslal do Jičína. Tam se
konečně "obrátili". Stephanides pak
přišel znovu do Libštátu a obrátil jich
asi 300. I později přicházeli jezuité z
Jičína do Libštátu, neboť semilský
farář, který v letech 1640 -1645 spravoval také faru libštátskou a lomnickou, nemohl všude stačit. Proto byl
Libštát roku 1677 od Semil oddělen
a připojen k nově obsazené faře v
Lomnici. Ještě roku 1713 jezuita
Matěj Přibický shledal, že je v Libštátě a okolí mnoho protestantů Proto
na přání hraběnky Marie Terezie z
Trauttmansdorfu byla v roce 1617
libštátská fara znovu obsazena.
Z doby násilné rekatolizace se
dochovalo dosti archivních dokladů o
náboženských poměrech v Libštátě,

na které se dnes díváme jako na
doklad duchovního útisku. Tak roku
1638 nařídil pražský kardinál Arnošt
z Harrachů semilskému faráři, "aby
manželku Josefa Berana z městyse
Libštátu, která nejsvětější svátost z
úst vyndala daje jí dobré napomenutí, z vězení propustiti dal, ježto představení té obce řečené ženě celkem
dobré vysvědčení dali, věříce, že
takový čin stal se nikoliv s myslí
špatnou a bez dobrého úmyslu Roku
1650 podal novopacký farář zprávu
arcibiskupovi, že světští úředníci na
Kumburku jsou dobrými katolíky,
urozený pán Flašman důrazně působí pro obracení na novou víru katolickou tak, "že všichni lidé z Libštátu
a Olešnice dobytek všechen prodali
do lesův utekli a zbraní se chápou..."
Roku 1661 si stěžuje branský
farář, že z kostela libštátského nemá
žádného příjmu mimo 1 zlatý za
každou bohoslužbu.
Za války a po válce mnoho rodin
opustilo své usedlosti a rozuteklo se.
Od nás utíkali tajně hlavně do Slezska. Tak roku 1719 opustil víru
katolickou a svévolně s dětmi a ženou odešel do Slezska Jan Kodýn a
statek čp. 56 prázdný zanechal Roku
1724 měli sirotci po Janu Brzákovi
na živnosti dvě kopy starého dluhu,
který však do důchodku patří jakožto
po do Slezska zběhlých. Téhož roku
Jiří Brzák čp.91 svévolně do Slezska
odešel a statek velmi zpustošilý po
sobě zanechal. Roku 1725 prošacována chalupa návesní čp. 33 po
Janu Brzákovi, který rovněž do
Slezska utekl. Ještě roku 1780
odešel do Slezska Jiří Brož a domek
čp. 44 koupil po něm Jan Končinský.
Hned po vydání tolerančního patentu
roku 1781 zřídili si zde reformovaní
evangelíci svůj vlastní sbor a vraceli
se někteří exulanti. Tak roku 1782 se
zpět vrátil z Berlína Jiří Brož a domek čp.44 od Končinského opět ujal.
Za doby Šternberské se zvýšily
podstatně poddanské povinnosti,
zejména roboty. Potažníci robotovali
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2-3 dny v týdnu s potahem a tři dny
pěšky, chalupníci jeden den potažní
roboty a dva až tři dny pěší,
baráčníci chodili na pěší robotu l-2
dny v týdnu a podruzi jeden den v
týdnu. Tato robota byla pro naše
předky zvláště tíživá, protože chodili
na robotu až do Úlibic a na Zebín.
Proto, že obě místa jsou značně
vzdálená, brali si robotníci stravu
sebou a v místě roboty přenocovali.
Po několikadenní robotě se vraceli
domů. Podle nařízení vrchnosti
naposledy z roku 1749, činila tažní
robota s 1 koňským a 22 volskými
potahy z Libštátu a 22 selskými
potahy ze Svojku a části Kruhu k
naší rychtě patřící 884 dní, od 21
chalupníků a domkařů z Libštátu a
12 ze Svojku a zmíněné části Kruhu
celkem 1560 dní ruční roboty za rok.
Kromě roboty to byly válečné
kontribuce, exekuce a poplatky pro
opožděné placení daní, daň z hlavy,
kterou i děti po l5 kr. platily to
všechno zatěžovalo poddané. Aby
zaplatili všechna břemena museli
odprodávat svůj majetek. Tak "z
ohledu nynější velké nouze a nemožnosti k vybejvání daní, válečné a
magacinální povinnosti" prodal Jiří
Šádek z Libštátu čp.84 čtyři a půl
jitra pole a jeden a tři čtvrti jitra lesa
"na Hořensku" Petru Beranovi čp
101 za 90 zlatých rýnských
hotových" /1789/ Vzrůstající počet
pustých gruntů a snižování počtu
poddaných dala vrchnosti podnět k
zřízení prvního katastru, berní roly,
podle usnesení sněmu z roku 1653
Berní role uváděla jakost polí. Libštát
a Košťálov měl pole prostřední, Bělá
špatné a kupodivu Bystrá dobré.
Roku 1653 byl v Libštátě l koželuh, 2
krejčí, ve Svojku l kolomazník a v
Bělé l řezník. Podle odhadu roku
1634 bylo v Libštátě a Nové Pace
dost krčem, v Jičíně 5. Z osmi mlýnů
na panství byl jeden v Libštátě.
Každý mlýn měl svůj obvod.
Bělskému mlýnu byla přidělena ves
Bělá, libštátskému dolní Košťálov,
Čikvásky, Bystrá, Valdice, Svojek a
půl Libštátu. To byly vrchnostenské

mlýny, které byly pronajmuty mlynářům. Vedle toho bylo na panství
ještě 11 mlýnů selských, z toho l v
Libštátě. Na počátku 18. století byly
postaveny nové selské mlýny v
Bystré a v Košťálově. Roku 1713
byly i panské mlýny dány poddaným
za určitý nájem k dědickému užívání.
Zpráva o Libštátě před vydáním
berní roly má Urbář panství
Kumburskoúlibického z roku 1635,
zvláště pokud se týče hospodářských poměrů. V Libštátě byly 2 léče
lesa a filiální kostel, který vynášel
100 kop míšeňských Městečko mělo
30 usedlých s potahem, bez potahu
l, chalupníků na obci 28, l výsadní
krčma, celkem 60 osob. Masný krám
odvádí l kámen vyškvařeného loje
Úroku je předepsáno o sv.Jiří 14
kop, lg,4d.,o sv.Havlu l3 kop, 46 g l
d. úrok z polí /činže/ činí 36 gr.,60
slepic." Libštátský mlýn " o 4 složeních platil 96 zlatých měříčného. V
seznamu desátku placených katolickému faráři se uvádí žito a oves
Vraťme se k berní role. Vrchnosti
měly učinit seznam všech svých
poddaných. Za osedlého byl pokládán každý na gruntu osedlý hospodář, který robotoval své vrchnosti
robotou a oséval přes polovici svých
polí.
Roku 1656 se platilo z 1 usedlosti
8 zlatých, 1660-1672 10-15 zl.,16731680 20-21 zl.,1680-1681 16-18 zl.,
1682-1683 jako minulý rok a kromě
toho ještě daň krejcarová /z krávy a
korce pole l krejcar měsíčně/, 16841691 22-26 zl., 1697 32 zl., 1708 43
zl.,1709 21 zl., od r.1715 trvale nad
30 zl., 1719 45 zl., 1737 49 zl., 1739
51 zl., 1746 54 zl..
Kromě toho se k berni připočítával ještě peníz jako příspěvek na
vydání kontribučních úřadů. Tak
roku 1719 bylo vydáno z kontribuční
pokladny 50 zl. libštátskému faráři,
kontribučnímu písaři 90 zl. ročního
platu, 3 felčarům 30 zl.,14 nočním
hlídačům 91 zl. atd. Zatížení na
jednoho osedlého činilo roku 1719 l
zl. 24 kr. Porovnejme podle hodnoty
peněz: Roku 1737 byla cena žita

podle zápisu v zádušní knize libštátské 2 zl.12 kr. za korec, roku 1746
již 4 zl. Poddaní špatně platili nebo
neplatili vůbec a dluhy u vrchnosti
rostly. Krajský úřad zjišťoval, že příčinou je velká neúroda, 13.8.1718
"nenadálé krupobití a příval dešťový"
zničil značnou část úrody v Bělé,
Košťálově, Libštátě, Čikváskách a
jinde a poddaní nedostali nejmenší
pomoci, takže žijí v nevýslovné bídě,
později zase neúrodné léto, roku
1720 dobytčí mor.V roce 1721 byl v
Libštátě l kovář a l švec.Jeden švec
byl také v Košťálově, celkem dva na
celém panství. Tenhle malý počet se
vysvětluje tím, že mnoho ševců bylo
usídleno v Nové Pace a ti jezdili se
svým zbožím po celém kraji. Toho
roku byli dva krejčí V Košťálově a l
kovář v Bělé.
Dne 1.5. vstoupil v platnost nový
katastr, tzv.tereziánský. Výnos pozemků se zjišťoval podle jednotlivých kultur. Katastr značně ulevil
kumburským poddaným v daňovém
zatížení. Avšak nejen situace rolníků, ale také venkovských řemeslníků
nebyla nijak pěkná Sedlák vydíraný
státem a vrchností měl ztěží na
zaplacení daní a jiných dávek, než
aby si mohl koupit něco u řemeslníků kromě nejnutnějších potřeb pro
domácnost a hospodářství. Mnohý
hospodář byl všeuměl a zhotovil si
vše po domácku sám. V tereziánském katastru z roku 1748 čteme, že
v městečku Libštátě "řemeslníci a
formani se zde nenacházejí, kteří by
nějaké vejdělky měli, kromě že se z
toho sotva živějí a kus chleba
vydělávají pro své obživení a kontribuční vydání." Od 1.listopadu 1756
byl zaveden zase nový katastr,
zvaný úřední /revisitační/. Pro
zdanění byly vesnice rozděleny do 6
tříd. Libštát, Košťálov a Bělá patřily
do poslední třídy a výnos z korce
činil l.zl.2 kr., kdežto v nejvyšší třídě l
zl. 50 kr. /Robousy, Úlibice a jiné/.
Louky se počítaly l zl.20 kr.fůra
pastviny po 20kr.,lesy po 30
krejcarech.
Ladislav Lukáš
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Fotbal
KONEČNÉ VÝSLEDKY ROČNÍKU 2021/2022

Mladší a starší přípravka
Z rozhodnutí Fotbalové asociace
České republiky se výsledky a
tabulky těchto věkových kategorií
nesmí zveřejňovat.
Mladší žáci obsadili v okresním
přeboru okresů Semily a Jičín 4.
místo.
Dorostenci – U19 – na jaře 2022
odstoupili z krajského přeboru kvůli
nedostatku hráčů.
Obě mužstva dospělých skončila
ve svých soutěžích na krásných
druhých místech.
1.A třída Libereckého kraje
Tabulka:
1. FC Pěnčín (JN) 22 3 1 115:23
69 bodů
2. FK Košťálov-Libštát 16 2 8
70:57 50 bodů
3. FK Krásná Studánka 14 3 9
62:50 45 bodů
4. Spartak Chrastava
5. Sokol Pěnčín (LB)
6. Spartak Rychnov
7. Jívan Bělá
8. FK Rynoltice
9. TJ Jiskra Mimoň
10. Tatran Bílý Kostel
11. Sokol Doubí
12. SK Semily
13. Lokomotiva Česká Lípa
14. Sokol Ruprechtice

Trenér: Ivo Jiříček
Asistenti: Mirek Kosina a Karel
Janata

Okresní přebor mužů
Tabulka:
1. Sokol Roztoky 15 1 2 64:19 46
bodů
2. Jiskra Libštát 12 3 3 62:31 39
bodů
3. S. Stružinec/FC Lomnice 11 1
6 32:35 34 bodů
4. FK Turnov „B“
5. SK Jilemnice
6. Sokol Martinice
7. Sokol Nová Ves
8. Sokol Mříčná
9. TJ Poniklá
10. HSK Benecko
Trenér: Roman Baudyš
Asistenti: Michal Janata a Milan
Lukeš
Výsledky podzim 2021
Libštát – Martinice 4:3 (2:3)
Turnov „B“ – Libštát 2:3 (1:0)
Libštát – Stružinec 3:3 (2:2)
Mříčná – Libštát 2:3 (2:1)
Libštát – Nová Ves 12:1 (6:0)
Poniklá – Libštát 1:2 (0:1)
Libštát – Roztoky 1:5 (1:2)
Libštát – Benecko 1:0 (1:0)
Jilemnice – Libštát 1:1 (0:1)

Výsledky jaro 2022
Stružinec – Libštát 1:4 (1:1)
Libštát – Mříčná 3:3 (0:3)
Nová Ves – Libštát 4:3 (1:1)
Libštát – Poniklá 7:0 (2:0)
Roztoky – Libštát 0:5 (0:2)
Benecko – Libštát 1:2 (0:2)
Libštát – Jilemnice 0:2 (0:2)
Martinice – Libštát 0:2 (0:1)
Libštát – Turnov „B“ 6:2 (2:1)

Jiskra Libštát získala doma 17
bodů, na hřištích soupeře pak 22
bodů a dokázala vyhrát na hřišti
prvního Sokola Roztoky 5:0, na hřišti
třetího Stružince 4:1 a na hřišti
čtvrtého Turnova „B“ 3:2.
Naši střelci:
1. Smolík Jaroslav =12 gólů
2. Janata Matěj = 6 gólů
3. Šíf Jindřich
Tulach Tomáš
Lukeš Tomáš = všichni 5 gólů
4. Preissler David = 4 góly
5. Hruška Kristián
Tulach František = oba 3 góly
a dalších 11 střelců
2 góly si dali soupeři sami
(Mříčná a Poniklá)
Na závěr chci poděkovat hráčům,
trenérům
za
velmi
dobrou
reprezentaci
Městyse
Libštát
v okrese Semily. Dále pak všem
sponzorům, pořadatelům, technické
četě, Městysu Libštát a panu
starostovi za podporu po celý rok.
Pochopitelně děkujeme všem
našim divákům, kteří vytváří na
zápasech našich fotbalistů ničím
nenahraditelnou kulisu. V srpnu
začne nový ročník OP 2022/2023 a
doufám, že bude stejně úspěšný
jako tento, jehož stručnou statistiku
jsem vám připravil.
Buďte zdrávi, vážení přátelé, a na
shledanou na fotbale.
Zdeněk Kousal
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Kotlíková dotace
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Akce v Libštátě
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Akce v Libštátě
JAK BUDE NA RANČI U JEZEVČÍKA

Jak bylo na ranči...plynulá návaznost na loňský
článek ve Zpravodaji.
„A protože dokonce vyrostla druhá tráva, tak příští rok
musí na ranči zahrát Druhá tráva s Robertem Křesťanem.
Přejme si to.“ TAK JÓÓÓ.
Druhá tráva je známá česká bluegrassová kapela,
kterou založil roku 1991 textař a všestranný muzikant
Robert Křesťan a výborný banjista Luboš Malina
(hrál u nás s Malina Brothers) po odchodu z
Poutníků(hráli u nás). Ve skladbách se snoubí bluegrass,
folk a country. Telegraph Road zazní na railway road...
Skupina Druhá tráva hraje v současné době ve
složení:
Robert Křesťan – sólový zpěv, mandolína, kytara
Luboš Malina – banjo, irské píšťaly, tenor saxofon,
vokály
Luboš Novotný – dobro, lap steel, vokály
Radek Hlávka – kytara, vokály
Tomáš Liška – kontrabas, basová kytara
Martin Novák – bicí, perkuse, cajon
Navazující kapela Kalumet má kořeny v trampské
osadě Kalumet

v Orlických horách v údolí Zlatého potoka. Zahraje k
poslechu, zpěvu, tanci
a dobré náladě ve stylu country.
Koncert začíná v 16 hodin!!!
Přijďte včas, ať se vyvarujete fronty po začátku hranícelkově to ruší a „hlediště“ se zaplňuje.
Parkujte prosím ve vsi jen na vyznačených místech!
(náměstí a v cihelně v areálu firmy DS HOLDING)
A těšte se na tradiční vyhlášené dobroty!
Počasí nám určitě bude přát, ale přesto skautský
hangár bude připraven.
Oheň a kalumet-indiánská dýmka(míru) se zapálí
zhruba v 18 hodin s prvními tóny Kalumetu. „Dlouhá noc“
končí ve 23 hodin, ale oheň ještě neuhasne.
„Sem pojďte blíž, lidé, dny i týdny jdou...každý ví, že
časy se mění...“
Snad každý najde „ulici“ K Jezevčíkovi k zastávce ČD
Libštát na louku
(k Bodnárom na dvůr).
Zvadlo od přátel z ranče U Jezevčíka
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Libštátské pozdní léto 2022 (a také podzim), 1. část
20. ROČNÍK FESTIVALU VE ZNAMENÍ 700. VÝROČÍ 1. PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OBCI (1322–2022)
COUNTRY VEČER A DLOUHÁ NOC – DRUHÁ TRÁVA

27. srpna (so) od 16 h, ranč U Jezevčíka Libštát, vedle nádraží ČD Libštát. Druhou trávu založil r. 1991 textař a
všestranný muzikant Robert Křesťan a výborný banjista Luboš Malina. Ve skladbách kapely se snoubí bluegrass,
folk a country. Telegraph Road zazní na railway road. Od 18 do 23 h hraje skupina Kalumet. Těšte se na
bramboráky D. Bodnára a další občerstvení. Vstupné 250 Kč, děti do 15 let zdarma.

SPÁLOVSKÉ BABÍ LÉTO

3. září (so) od 14 hodin, evangelická kaple na Spálově. Výstava výtvarníků bude poctou dílu Jiřího Salaby k jeho 75.
narozeninám. Kulturní program: Vávrovi a jejich hosté. Vstupné dobrovolné.

20. OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB V KOŠŤÁLOVĚ

3. září (so) od 14 hod., areál Pod Kozlovem v Košťálově. Mažoretky SVČ Lomnice, Orientální tanečnice
Košťálov, DH Švitorka (Mělník), DH Táboranka a Franta Uher z Lanžhota, Monsterkoncert, DH Túfaranka
(Šakvice na Moravě), posezení s harmonikou Josefa Šedivého. Moderátor: Milan Havlík.
Vstupné 200 Kč, předprodej jen na koncertech Táboranky 150 Kč (tel. 604325822).

LIBŠTÁT 700 LET (1322 – 2022), SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL LIBŠTÁTU

17. září (so) od 10 hod. na náměstí v Libštátě, za nepříznivého počasí v KD. Harmonogram: od 10:00 – výstava
starých pohlednic Libštátu pana Jaroslava Matury, fotografií libštátských (historie a současnost, včetně popisu)
domů pana Petra Jerie, výstava spolků a listů z knížky Libštát 700 let – KD Libštát: ne (18. 9.) –10 až 17 hod.,
po–pá (19. až 23. 9.) –15 až 18 hod.; 10:00–16:00 – Den otevřených dveří Masarykovy ZŠ Libštát a Den
otevřených dveří DS HOLDING (cihelna); 10:30 – za příznivého počasí spanilá jízda veteránů (motocykly,
automobily, traktory), pak výstava na náměstí; 10:45 – setkání bývalých žáků s učiteli na ZŠ Libštát; celý den prodej
knížek Libštát 700 let a dalších historických materiálů; 12:45 – Slavnostní průvod obcí; 13:15 – Přivítání rodáků,
návštěvníků a hostů starostou obce, žehnání obecních symbolů, křest knížky Libštát 700 let; koncert DH
Táboranka Košťálov a cimbálové muziky Dyjavan Znojmo. Na náměstí bude kryté pódium a stany s posezením
pro návštěvníky. 18:00–20:00: projekce filmů o Libštátě v KD; 20:00 – Oldies party We All (sál KD – kiosek na
koupališti, pokud nebude zima): To nejlepší z 90. let. Uvádějí rozhlasové legendy DJ Aleš Mastník a DJ Aleš
Hoření. Občerstvení zajišťují: MS Kavkázsko, SDH Libštát, TJ Jiskra Libštát, cukrárna Olala, p. Libor Bareš, p.
Dušan Bodnár, slečna Aneta Jechová a restaurace v KD. 18. září (ne): Od 9:00 – bohoslužba v evangelickém
kostele s cimbálovou hudbou Dyjavan a následné posezení na farní zahradě. 11:00 – nedělní mše v kostele sv. Jiří.

JITRO – SBOR Z HRADCE KRÁLOVÉ

22. září (čt) od 19 hodin, Kulturní dům v Libštátě. Bilance klenotu české kultury: 16. turné v USA, 8 turné v
Japonsku, zpíval v Austrálii, Honkongu, prakticky ve všech zemích Evropy a na Islandu, vítěz 3 desítek prestižních
festivalů, zisk 3 zlatých medailí na olympiádě sborů v čínském Xiamenu. Slavný argentinský tenor, skladatel a
dirigent José Cura o sboru řekl: „Tohle je nejlepší sbor na světě.“ Jitro (sbormistr prof. Jiří Skopal) spolupracovalo s
mnoha významnými orchestry a sbory včetně České filharmonie a Pražského filharmonického sboru, nahrálo
mnoho CD (i u gigantu Parma Recordings).
Vstupné 150 Kč, děti do 15 let zdarma

GENTLEMEN SINGERS – PÁNSKÁ VOKÁLNÍ SKUPINA

7. října (pá) od 17 hodin, evangelický kostel v Libštátě. Vítěz mezinárodních soutěží a pravidelný účastník
významných festivalů od USA až po Jižní Koreu absolvoval 1. celovečerní koncert v Libštátě (2003). Bilance okteta:
téměř 1000 koncertů po celém světě, 7 kritikou ceněných CD. Každý rok pořádá v Hradci festival Sborové
slavnosti, spolupracuje s řadou těles a jednotlivců doma i ve světě, účinkoval v televizi i rozhlase. Repertoár souboru:
od staré hudby po současnou včetně populární. Vstupné 150 Kč.
Poznámka: Týž den vystoupí skupina v aule Gymnázia I. Olbrachta v Semilech 2krát pro školy (od 10 a 11hod.).
Změna programu vyhrazena. Podívejte se prosím vždy před návštěvou pořadu na stránky Městyse Libštát. Na všechna
představení i koncerty mají děti do 15 let vstup zdarma. Pořádá Městys Libštát ve spolupráci se Sborem Českobratrské církve
evangelické v Libštátě. Kontakty: 736687712, vavra.jaroslav@seznam.cz
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Libštát 700 let

CHYSTANÉ AKCE V TOMTO ROCE
Program je průběžně doplňován a aktualizován | změna programu je vyhrazena.
pá 12.8 od 21h | Poslední závod | letní kino v areálu Kroužek | pořádá spolek Kroužek
so 27.8 od 16h | Country večer a dlouhá noc - Druhá tráva | ranč u Jezevčíka, vedle vlakové zastávky
Druhou trávu založil r. 1991 textař a všestranný muzikant Robert Křesťan a výborný banjista Luboš Malina. Ve
skladbách kapely se snoubí bluegrass, folk a country. Telegraph Road zazní na railway road. Od 18 do 23 h hraje
skupina Kalumet. Těšte se na bramboráky D. Bodnára a další občerstvení. Vstupné 250 Kč, děti do 15 let zdarma.
so 17. a ne 18.9 | Libštát 700 let (1322-2022), sjezd rodáků a přátel Libštátu
17. září (so) od 10 hod. na náměstí v Libštátě, za nepříznivého počasí v KD. Harmonogram: od 10:00 – výstava
starých pohlednic Libštátu pana Jaroslava Matury, fotografií libštátských (historie a současnost, včetně popisu)
domů pana Petra Jerie, výstava spolků a listů z knížky Libštát 700 let – KD Libštát: ne (18. 9.) –10 až 17 hod.,
po–pá (19. až 23. 9.) –15 až 18 hod.; 10:00–16:00 – Den otevřených dveří Masarykovy ZŠ Libštát a Den
otevřených dveří DS HOLDING (cihelna); 10:30 – za příznivého počasí spanilá jízda veteránů (motocykly,
automobily, traktory), pak výstava na náměstí; 10:45 – setkání bývalých žáků s učiteli na ZŠ Libštát; celý den prodej
knížek Libštát 700 let a dalších historických materiálů; 12:45 – Slavnostní průvod obcí (trasa: evangelický kostel,
barokní most sv. Jána, katolický kostel sv. Jiří, panenka Marie na náměstí, radniční parčík s památníkem padlých,
náměstí), 13:15 – Přivítání rodáků, návštěvníků a hostů starostou obce, žehnání obecních symbolů, křest knížky
Libštát 700 let; koncert DH Táboranka Košťálov a cimbálové muziky Dyjavan Znojmo. Na náměstí bude kryté
pódium a stany s posezením pro návštěvníky. 18:00–20:00: projekce filmů o Libštátě v KD; 20:00 – Oldies party
We All (sál KD – kiosek na koupališti, pokud nebude zima): To nejlepší z 90. let. Uvádějí rozhlasové legendy DJ
Aleš Mastník a DJ Aleš Hoření. Občerstvení zajišťují: MS Kavkázsko, SDH Libštát, TJ Jiskra Libštát, cukrárna
Olala, p. Libor Bareš, p. Dušan Bodnár, slečna Aneta Jechová a restaurace v KD. 18. září (ne): Od 9:00 –
bohoslužba v evangelickém kostele s cimbálovou hudbou Dyjavan a následné posezení na farní zahradě. 11:00 –
nedělní mše v kostele sv. Jiří.
čt 22.9 od 19 hod | Jitro – sbor z Hradce Králové | světoznámý dívčí sbor | sál KD
připravujeme | Libštátský barokní most 1822 - 200 let od dokončení stavby | komponovaný pořad
pá 7.10 od 17 hod | Gentlemen Singers – pánská vokální skupina | 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 31.8.2022. Příspěvky odevzdávejte na radnici městyse Libštát nebo na referent@libstat.eu.

