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V Libštátě to žije 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.  
 

 

 2.  
 

 

 3.  
 

 

 4.  
 

 

 5.  
 

 



   strana č. 3 

1-2./ Letní kino | spolek Kroužek si pro nás v tomto roce 
připravil již druhé letní kino, tentokrát se promítal film 
Poslední závod | pá 12/8 | foto paní A. Bernatová 

3-5./ Dětský karneval a bublinková diskotéka | spolek 
Kroužek si pro nás opět po roce připravil nádhernou akci 
pro naše děti | ne 21/8 | foto slečna A. Jechová 

6-8./ Country večer a Dlouhá noc – Druhá tráva, opět 
po roce se na ranči u Jezevčíka konala jako vždy skvělá a 
vyhlášená kulturní akce | so 27/8 | foto pan Stanislav 
Márynka 

9-13./ fotbalové utkání Libštát – Nová Ves | ne 28/8 | 
foto pan L. Fejfar 
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Informace z radnice 

BUĎTE ZDRÁVI VÁŽENÍ A MILÍ LIBŠTAŤÁCI, SPOLUOBČANÉ, SOUSEDÉ, 
ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE, 

Máme tu září roku 2022 a já pevně věřím, že v září bude Libštát 
opravdu zářit. Bude konečně zkolaudována největší, nejsložitější a 
nejnáročnější stavební investice jaká kdy v Libštátě byla stavba kanalizace, 
proběhnou velké oslavy 700 let od první písemné zmínky o Libštátě a po 
čtyřech letech nás čekají opět volby do zastupitelstva městyse Libštát.  

Žádný starosta se neobejde bez dobrého zázemí a pomoci druhých. 
Proto děkuji svým nejbližším, především rodině, mému místostarostovi Ing. 
Janu Šimůnkovi, bývalému dlouholetému starostovi a místostarostovi Karlu 
Jiřičkovi, bývalému starostovi Luďkovi Opočenskému a Ing. Zdeňkovi 
Lhotovi a paní starostce Haně Dědkové, radním, zastupitelům a všem, kteří 
mi pomáhali a pomáhají. Jsem vděčný těm, kteří mě různými způsoby a 
nápady motivovali – a stále motivují – k péči o trvalý rozkvět Libštátu. 
Společně se staráme, aby se nám tu žilo dobře a abychom náš společný 
domov milovali a měli ho ve svém srdci po celý život. To si přeji ze všeho 
nejvíce i do dalších volebních období.  

Velmi pěkně a srdečně si Vás 
tímto, milí libštaťáci, dovoluji pozvat 
tuto sobotu na oslavy 700 let od 
první písemné zmínky o Libštátě, od 
10h bude den otevřených dveří v 
Masarykově základní škole v Libštá-
tě, kam jsou pozvání všichni 
stávající i bývalí učitelé, dále bude 
od 10h den otevřených dveří 
v areálu firmy DS Holding (cihelna), 
kde budete provedeni sídlem firmy a 
bude pro Vás připraveno i několik 
výstav (máte se na co těšit).  

Taková ta hlavní akce začne 
slavnostním průvodem obcí, kde se 
začne od evangelického kostela a 
půjde se přes historický most sv. 
Jána, okolo kostela sv. Jiří, pak 
okolo panenky Marie na náměstí, 
pak půjdeme do radničního parčíku, 
kde bude slavnostně položen věnec 
k památníku padlých a odhalena 
nová pamětní deska k vysazení lípy 
ke 100 letému výročí republiky. Poté 
dojdeme na náměstí, kde dojde ke 
slavnostnímu přivítání všech 
návštěvníků, rodáků, libštaťáku, 
starostů okolní obcí, bývalých 
starostů Libštátu a představitelů 
církví. Bude požehnáno obecnímu 
symbolu, slavnostně pokřtíme 
vydanou knížku „Libštát 700 let“ a 
také knihy „Libštát 700 let 1322-2022 
Historie a současnost libštátských 

domů pana Petra Jerie“ a knihu 
„Libštát 700 let 1322–2022 Na 
starých pohlednicích ze sbírky pana 
Jaroslava Matury“, poté nám zahraje 
koncert dechová hudba Táboranka 
Košťálov, která v Libštátě dlouhá 
léta nehrála, a poté zazní koncert 
dokonalé cimbálové muziky Dyjavan 
ze Znojma. Zároveň bude od 10h na 
sále probíhat výstava Libštátských 
spolků a výstavy listů z knížky 
Libštát 700 let a výstavy „Historie a 
současnost libštátských domů pana 
Petra Jerie“ a „Libštát 700 let 1322 -
2022 Na starých pohlednicích ze 
sbírky pana Jaroslava Matury“, od 
18 hodin budou na sále KD 
promítány nejstarší filmové doku-
menty o Libštátě, které si pro Vás 
připravil pan Lubomír Fejfar a od 20 
hodin vše zakončíme Oldies párty 
we all (to nejlepší z 90 let uvádějí 
rozhlasové legendy DJ Aleš Mastník 
a DJ Aleš Hoření), kteří v Libštátě po 
22 letech zahrají ty největší české a 
zahraniční pecky pro všechny 
věkové kategorie. 

Občerstvení pro nás všechny 
zajistí Libštátské spolky a další 
ochotní a velice dobří kuchaři a 
Libštaťáci. MS Kavkázko pro nás 
bude mít připravené občerstvení 
v bývalé prodejně u Františka, kde 
budou podávat zřejmě vynikající 

guláš a svíčkovou. Hned vedle bude 
otevřena Olala cukrárna s venkovní 
zahrádkou, kde budou mít široký 
sortiment sladkostí, zákusků, dobré 
kávy a skvělé točené zmrzliny. SDH 
Libštát bude prodávat alko i nealko a 
bude mít rozpálený gril na kterém 
bude připravovat lahodné masíčko, 
poblíž bude pan Dušan Bodnár se 
svojí partou smažit své dokonalé 
bramboráky, dále se můžete těšit na 
skvělou držkovou polévku s pečivem 
od pana Libora Bareše a jeho týmu, 
slečna Aneta Jechová pro nás bude 
připravovat lahodné a dokonalé 
vafličky, sportovci budou mít 
otevřenou svojí vyhlášenou stopku, 
kde budou prodávat alko a nealko a 
budou mít připravenou udírnu se 
svými bělskými dobrotami. A my 
budeme mít otevřenou restauraci 
v KD, včetně venkovní zahrádky a 
také budeme mít na náměstí stánek 
s točeným birelem a limonádou 
(kafíčkem a čajíčkem), kde budeme 
také prodávat upomínkové předměty 
jiné dobroty. 

Tak se máme opravdu na co 
těšit, na náměstí bude připravené 
podium a kryté stany k sezení. 

Přijďte už do slavnostního 
průvodu obcí, třeba tím opět 
nastartujeme něco, co tu
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v historických letech bylo běžné (viz. 
historické foto). Do průvodu se 
můžete i připojit z různých míst a 
částí libštátu, záleží na Vás.  

Ale přijďte, bude to stát určitě za 
to a každý z Vás si z připraveného 
bohatého programu a širokého 
výběru občerstvení určitě přijde na 
své. V neděli už proběhnou jen 
v dopoledních hodinách slavnostní 
bohoslužby v evangelickém kostele 
(s cimbálovou muzikou Dyjavan a 
následném posezení na farní 
zahradě) a nedělní mše svatá

 v katolickém kostele. 
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. Uzavírka platí 
a náměstí bude tedy uzavřené. 
Velmi pěkně tímto tedy prosím 
všechny návštěvníky, aby parkovali 
svá vozidla, pokud to bude jen 
trochu možné u svých příbuzných, 
přátel, v případě dobrého počasí u 
DPS na louce a  
hřišti a v přilehlých ulicích na krajích

 vozovky (Beraňák, u Kina, 
parkoviště u katolického hřbitova, 
silnice k DPS, parkoviště u vlakové 
zastávky, parkoviště u koupaliště, 
parkoviště za bránou u hlavního 
fotbalového hřiště, parkoviště u 
školky, a všude tam, kde bude místo 
a nebudete nikomu stát na cizím 
pozemku a nikomu nebudete bránit 
ve výjezdu. 

A to není vše, do konce roku na 
nás čekají další a další kulturní a 
sportovní akce, tak se máme na co 
těšit. 
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LIBŠTÁT 

Volby do zastupitelstva městyse Libštát se konají ve 
dvou dnech, v pátek 23. září od 14 do 22 hodin a v 
sobotu 24. září od 8 do 14 hodin na sále Kulturního domu 
v Libštátě čp. 315, do kterého je z náměstí zajištěn 
bezbariérový přístup. 

Voliči, kteří mají zájem ze závažných, zejména 

zdravotních důvodů ve dnech voleb do zastupitelstva 
městyse Libštát, volit mimo volební místnost, nahlaste 
včas svůj zájem o přenosnou urnu na telefonním čísle 
úřadu městyse Libštát, tel.: 481 689 300, 724 180 470.  

V městysi Libštát se volí 15 zastupitelů. Každý volič 
má tedy 15 hlasů. Jak 15 hlasů využít zjistíte níže. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 

Volba prezidenta České republiky je naplánována 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.  

LIBŠTÁT 700 LET 1322-2022, LIBŠTÁT 1322 | 1525 FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ 

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. 

fotografii z radničního parčíku 
vyfotografoval starosta pan Pavel 
Janata (nová pamětní deska). 

LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ | PŘED 25 

LETY | ČERVENEC - SRPEN 1997 

Je nám líto, ale v archivu 
neevidujeme vydané číslo zářijového 
čísla zpravodaje z roku 1997. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Volba_prezidenta_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volba_prezidenta_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volba_prezidenta_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/2023
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edseda_Sen%C3%A1tu_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Vystr%C4%8Dil
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KANALIZACE V LIBŠTÁTĚ | PŘEPOJOVÁNÍ DO NOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | ČAS LETÍ A 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 je tu 
brzy 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). 

S Vaší realizací kanalizačních 
přípojek si Vám doporučujeme 
oslovit tyto zkušené řemeslníky a 
bagristy: pan Jiří Jerie (tel.: 737 849 
832), pan Miroslav Valenta (tel.: 603 
594 676), pan Petr Vlček (tel.: 737 
765 596), firma Čech a Polák (tel.: 
603 569 593), pan Martin Kousal 
(728 311 422) a Pavel Tláskal (727 
851 967), pan Miroslav Doškař (724 
224 672) a pan Labík (tel.: 734 643 
307).  

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

 

LIBŠTÁTŠTÍ JUBILANTI 

V měsíci září slaví své životní jubileum 

paní Božena Horáčková  
a pan Libor Vlček. 

Jubilantům přejeme srdečně blahopřejeme. 

ROZLOUČILI JSME SE 

Ve středu 24. srpna 2022 zemřela po delší těžké nemoci ve věku 78 let paní Lidia Havlíčková, se kterou jsme se 
naposledy rozloučil v pátek 2. září v chrámu sv. Jiří v Libštátě, kde byla během církevního obřadu uložena do 
rodinného hrobu na místním hřbitově. 

V neděli 4. září 2022 nás náhle opustila ve věku 71 let paní Alena Machová, rozená Ženíšková, se kterou jsme se 
naposledy rozloučili v pondělí 12 září v chrámu sv. Jiří v Libštátě 

V úterý dne 6. září 2022 zemřel po krátké nemoci, ve věku nedožitých 92 let pan Josef Fejfar z Malé Strany. Se 
slovy víry a naděje jsme se s ním rozloučili v úterý 13. září v chrámu Páně českobratrské církve evangelické 
v Libštátě, odkud byl převezen ke zpopelnění. Pan Josef Fejfar byl skvělý, velmi pracovitý a chytrý muž, který byl celý 
svůj život až do důchodu zaměstnaný v JZD Libštát, poté 10 let pracoval pro obec Libštát, kde toho společně se svými 
vrstevníky pro Libštát mnoho a mnoho vykonal, byl také místostarostou za starostování paní Dědkové. Při tom všem 
se staral ještě o své veliké domácí hospodářství a lesy. Byl také zakládající člen kopané v Libštátu, výborný fotbalista, 
volejbalista a také jeden z nejlepších cvičitelů na sportovním nářadí a skvělý předcvičovatel památného pátečního 
Sokola v libštátské tělocvičně. Dožil se krásného úctyhodného věku, který mu můžeme všichni závidět a zanechal za 
sebou v Libštátě mnoho a mnoho odvedené práce a všichni na pana Josefa Fejfara budeme dlouho a dlouho 
vzpomínat. 

Čest jejich památce. 
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POTRAVINY U FRANTIŠKA V LIBŠTÁTĚ SKONČILY, 

ALE? 
Něco se pro Vás chystá, něco se připravuje a věřím 

že budou všichni nadšení a spokojení. Co byste řekli 
krásnému a modernímu bufetu s nabídkou několika 
ohřívaných hlavních jídel a polévek, prodeji regionálních 
uzenin a mléčných výrobků a vybraných druhů pečiva.  

To, na co jsme byli zvyklí ve velkých městech, třeba 
na náměstí v Lomnici nad Popelkou (u Kvačků), nebo v 
Jilemnici (masna s bufetem v podloubí) a co již dávno 
všude zaniklo, by mohlo dlouhodobě fungovat na našem 
libštátském náměstí. Pokud by šlo vše tak, jak by mělo a 
jak je naplánováno, tak by se vše mohlo stihnout do 
Vánoc. Nechme se překvapit 

KIOSEK NA KOUPALIŠTI, KOUPALIŠTĚ A 

RESTAURACE V KD 
Letní sezóna na koupališti nám končí. Velmi pěkně 

tak, jako každý rok, děkuji panu Karlu Jiřičkovi za skvělou 
péči o čistotu vody a celkovou údržbu našeho koupaliště. 
Provoz kiosku 
na koupališti 
bude ukončen 
ve středu 14. 
září, v pátek 16. 
září otevřeme 
restauraci v KD.  

Velmi pěkně děkuji našemu personálu a brigádníkům, 
že letní provoz na kiosku opět zvládli. 

V úctě k Vám Váš Pavel Janata | starosta 

Sportovci našeho Libštátu 
AKTIVNÍ REGISTROVANÍ A NEREGISTROVANÍ SPORTOVCI NAŠEHO LIBŠTÁTU  

Tak a máme tu slibovanou novou rubriku, Velmi pěkně prosím všechny aktivní registrované, ale i neregistrované 
sportovce a třeba i jejich rodiče, nestyďte se, nebojte se a pochlubte se sportovní činností jejich dětí a jejich dosažených 
výsledků. Podle mne na tom Libštátští sportovci nejsou zas tak špatně, jen o tom prostě jen nevíme, tak to pojďme 
prosím společně napravit a změnit. 

Nicol Hradecká, Elena Farská, Daniel Jína a 
Tadeáš Kazda, libštátská střelecká mládež 

Celostátní přebor ČMMJ Pohár mládeže K4M  
V sobotu 16.7.2022 se konal na střelnici pod Zebínem 

celostátní přebor ČMMJ Pohár mládeže K4M. Naše 
libštátská střelecká mládež byla velice úspěšná, přivezli 
jsme 5 pohárů. Zleva Tadeáš Kazda 2. místo v kategorii 
dorost, Elena Farská 3. místo v kategorii dorost, Nicol 
Hradecká 1. místo + absolutní vítěz v kategorii dorost 
a Daniel Jína 2. místo v kategorii junior. Mnoho úspěchů, 
štěstí a pevnou mušku i do dalších soutěží přejí hrdí 
rodiče.

Čtvrtý závod ze seriálu FOMEI CUP 2022 proběhl v sobotu na střelnici Hvězda v Kroměříži. 
Počasí si s námi trochu pohrálo, ale mladí střelci, jako by to vůbec nevnímali a stříleli, jako vždy, skvěle.! Toto 4. 

finálové kolo také přineslo absolutní vítěze celého turnaje. Závod byl napínavý do posledního výstřelu a tady už jsou 
naši šampióni:  

Kategorie Dorostenci: 1. Nicol Hradecká, 2. Tadeáš Kazda a 6. Elena Farská 
Nejen střelecký um, ale také pevné nervy, byly potřeba k dosažení 

vítězství. Došlo hned na několik rozstřelů, kde i sebemenší zaváhání mohlo 
stát střelce cenné body. Všem vítězům gratulujeme. K fantastickému finále a 
ostatním mladým střelcům 
můžeme přát a vzkázat "vydržte!, 
protože každý z Vás je skvělý a 
dříve nebo ještě dřív budete na 
"bedně" i Vy." 

Rádi bychom také poděkovali 
za hodnotnou podporu partnerům 
turnaje. Jednak organizačně všem 
střelnicím. Zdroj: fcb FOMEI 
Optics 
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Sportovci našeho Libštátu 
Jiří Janata, fotbalista Akademie FC Slovan Liberec, 

kategorie U12 
DVANÁCTKA SI PŘIPSALA SKVĚLÝ ÚSPĚCH  
Spořická liga nadějí 2022 - U12 (7+1) 
Kluci z kategorie U12 se zúčastnili jediného turnaje, 

kde se sejdou všechny prvoligové kluby na jednom místě 
a vedli si opravdu výborně.  

“Byl to opravdu velký fotbalový maratón 15 těžkých 
zápasu za víkend. V týmu už od začátku byla vidět dobrá 
nálada, a to se promítlo na hřiště, kde kluci předváděli 
opravdu pohledný fotbal. Po celý turnaj jsme se dokázali 

udržet mezi elitou jako je Sparta, 
Slávie, Plzeň, což bylo super a 
kluci zaslouží velkou pochvalu.” 

1. AC Sparta Praha 38b 
2. SK Slavia Praha 37b 
3. FC Slovan Liberec 32b 
“Myslím, že to je velký úspěch 

a chci poděkovat všem rodičům, 
co nás po celou dobu podporovali.” Hodnotí úspěch 
svého týmu trenér Petr Horáček. Zdroj: fcb Akademie FC 

Slovan Liberec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historie a současnost 

DŮM ČP. 45 
Do roku 1740 vlastnil rod Štěpánků. Byl prodán Danielovi Tůmovi, jejichž rod jej vlastnil až do roku 1808). Po té jsou 

vlastníky Machytkovi z Víchové, až do roku 1887. V roce 1851 slouží budova jako selský mlýn, mlynářem je Alois Riegr 
– bývalý rychtář. 1. dubna 1901 dům vyhořel. 30. Května 1901 byla povolena stavba obytného stavení s mlýnem, 
dokončena 1. prosince 1901. Mlýn byl válcový poháněný turbínou. V roce 1927 byla přidána druhá turbína. Roku 1902 
byla povolena stavba rámcové pily s jedním plechem. 19. Října povolena stavba strojovny. Roku 1937 byla přestavena 
strojovna na garáže. Při sčítání lidí roku 1901 jsou zde zapsány 3 rodiny – 16 osob. Při sčítání roku 1921 jsou zde 
zapsány 2 rodiny – 14 osob. Mlýn byl v provozu asi do roku 1952. V roce 1958 se protrhl splav a nebyl obnoven. Roku 
1973 proběhla rekonstrukce bytu v patře. Roku 2006 byla vyměněna střecha a omítka na obytné části. Asi od roku 2004 
má čp. 45 jen obydlená část. Mlýnice dostala čp. 325. 
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Naše obec – citace knihy 

LIBŠTÁT V DOBĚ ROZKLADU FEUDALISMU 1781 - 1848.

Stále rostoucí útisk poddaných, 
proti němuž se poddaní na 
některých panstvích bouřili, přivodil 
vydání prvního robotního patentu 
roku 1680, pak 1717 a 1738, ale 
všechny valně nezlepšily postavení 
poddaných. Nepokoje v selském 
lidu se vystupňovaly v březnu 1775 
v rozsáhlé selské povstání. Bylo 
organizováno a připravováno 
předem a v širokém měřítku. Mezi 
taktické prostředky patřilo, že každý 
účastník musel táhnout alespoň na 
tři vrchnostenské kanceláře a že z 
každého domu se musí zúčastnit 
alespoň jeden muž. Kdo se vzpíral, 
byl vzat násilím. Počátek celé akce 
byl v lednu na Broumovsku. Naše 
okolí zasáhlo po 20.březnu. Dne 
23.března 1775 přitáhl houf 
povstalců od Pecky přes Novou 
Paku a Bělou do Libštátu a odtud 
do Lomnice. Zatím co v městě 
Nové Pace živlové, kteří táhli se 
vzbouřenci, se dopouštěli násilí a 
krádeží, ve vesnicích nedělali 
žádnou škodu, jen že s nimi ze 
všech vesnic, tedy i z Libštátu, lid 
jíti musel./ Ze zápisků prvního 
kronikáře N.Paky F.Golla 
/.Následujícího dne šel jiný proud z 
Bělé do Lomnice, odtud přes 
Stružinec a Nedvězí do Semil, kde 
v zámku vytloukl okna, mříže 
vylámali, peří z peřin ven vysypali, 
cejchy a sýpky sebou vzali, 
všechny knihy a písemnosti ven 
vyházeli. V pivovaře byly právě dvě 
várky piva. Tam čepy vytrhali a do 
hrnců a konví pivo točili atd. Osvěta 
r.1875, 407 Zachoval se zápis, že 
Janďourek Jiří z Košťálova při 
vynášení sudu piva způsobil si 
průtrž kýly. Nesl ho na zádech a 
narazil na nízké klenutí nadpraží 
tak silně, že z místa ho donést 
museli. 

Selské bouře zasáhly kromě 
Hradeckého kraje / není totožný s 

dnešním krajem / i kraje sousední a 
skončily známou bitvou u Chlumce 
26.3.1775 Skrovným výsledkem 
povstání byl robotní patent z roku 
1775, kterým byly robotní 
povinnosti odstupňovány podle 
zámožnosti poddaných. Podle něho 
měli poddaní právo se rozhodnout, 
zda souhlasí s robotou dosavadní 
nebo nově upravenou a své 
rozhodnutí ohlásit do 16.října 1775. 
V Libštátě se sedláci rozhodli pro 
starou povinnou robotu Chalupníci 
se částečně vyslovili pro novou 
robotu, baráčníci vesměs pro novou 
robotní povinnost./V Košťálově 
většina baráčníků rozhodla pro 
starý způsob./ Poddaní, kteří zvolili 
starý způsob roboty, měli dostávat 
jako dosavad denně půl žejdlíku 
výražku, půl žejdlíku krup, půl 
žejdlíku hrachu a libru chleba což 
jim mělo být upraveno na pokrmy. 
Sekáči sena a otavy dostávali 
denně jeden a půl libry chleba. 
Libštátský rychtář byl od toho 
osvobozen, protože již dlouho 
zastával rychtářský úřad, právě tak 
v Košťálově a dalších osmi obcích. 
V Bělé byl osvobozen rychtář 
Svoboda, protože měl hospodu na 
hlavní silnici. Někdy bylo dáno 
poddaným na vybranou, podle 
panské potřeby robotovali jeden 
týden s potahem, druhý týden 
pěšky. Tak v Libštátě si zvolil 
Václav Janata robotu tak, že jeden 
týden robotoval s dvěma kusy 
tažného dobytka dva dny v týdnu, 
další pak týden dva dny ruční 
robotu od sv. Jana Křtitele do sv. 
Václava 6 dní. Kromě toho včas 
jarního i podzimního setí byl 
povinen každý týden čtyři dna 
robotovat s potahem. Dne 
1.listopadu 1781 byly vydány další 
dva patenty zrušení nevolnictví/ a 
úprava vlastnického práva 
poddaných k jejich gruntům .Na 

kumburském panství vrchnost 
vyžadovala ještě tzv. "extrady" 
robotu. O tom se musela dohod-
nout s poddaným. Podle smlouvy z 
roku 1811 konal Libštát u zebíns-
kého dvora 239 dní pěších a žádný 
potažní, Košťálov 318 pěších a 
rovněž žádný potažní, na otavách 
Libštát ještě 59 pěších a Košťálov 
94. Bělá robotovala u dvora 
Úlibického. 

Roku 1789 byl vydán Josefínský 
katastr. Ten zajišťoval čistý výnos 
půdy ne na peníze, nýbrž hrubý 
výnos v plodinách, jejichž hodnotu 
pak převáděl na peníze. Po půl 
roce byl katastr odvolán pro velký 
odpor šlechty a daně ukládány 
znovu podle tereziánského katastru 
s některými úpravami. 

Vedle kontribuce nemalou mě-
rou tížila poddané povinnost pomá-
hati při stavbě silnic, povinnost 
vojenské služby, ve válečných 
dobách vojenské příspřeže. Od 
roku 1820 stanovena daň podle 
čistého výnosu pozemků v duchu 
zásad stabilního katastru, což 
platilo až do roku 1848. 

Po zrušení roboty v roce 1848 
zaplatili libštátští sedláci šlechtě 
tzv. výkupné. Vyměřila je okresní 
vyvazovací komise v Jičíně 
10.května 1851 . 47 sedláků a " 
obec " byli povinni zaplatit 491 
zlatých 25 krejcarů. 

Sedláci pocházeli z popisných 
čísel: 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 
17, 23, 24, 34, 36, 37, 38, 56, 57, 
60, 61, 69, 70, 75, 76, 80, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 101, 102, 106, 107, 116, 
117, 121,122, a 155. 

V Košťálově sedláci zaplatili 311 
zlatých, v Čikváskách 116 zlatých 
30 krejcarů, v Bystré 231 zlatých 40 
krejcarů, ve Valdicích 39 zlatých 35 
krejcarů a ve Svojku 201 zlatých 50 
krejcarů. 
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Naše obec – citace knihy 

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA (1. ČÁST KAPITOLY)
Téměř jediným pramenem jsou zápisy v obecní 

kronice, které bohužel neobsahují tolik konkrétních 
zpráv, které by nás dnes zajímaly, třebaže byly 
učiněny hned po válce. Z mála zpráv doplněných 
drobnostmi porůznu sehnaných je sestavena tato 
kapitola. 

26.července 1914 vyhlásilo Rakousko - Uhersko 
všeobecnou mobilizaci všech příslušníků stálého 
vojska a záložníků do 36 let. Brzy na to povoláni i 
domobranci do 42 let a když se vojska nedostávalo, 
rozšířena branná povinnost od 18 do 50 let. Během 
války bylo32 odvodů a z naší obce bylo odvedeno 
přes 400 mužů. Válka přinesla zdražování všech 
potřeb a hlavně potravin. Až do května l9l4 stál l q 
pšenice 20-26 K, v srpnu 28 K, v září 32 K a v prosinci 
už 40 K. Žito do května 16 - 19 K, v prosinci 34 K, 
ječmen stoupl ze l4 K v srpnu na 25 K v prosinci a 
oves z 12 na 20K. Od 10.l.1915 stanovila vláda 
maximální ceny. Jeden kg pšenice stál 42 h, žito 34 h, 
ječmen 28 h, pšeničná mouka 52-72 h, žitná mouka 
79 h, ječná 46 h a kukuřičná 40 haléřů. Od .července 
nařízeno péci pečivo a chléb ze smíšené mouky. Obilí 
ze sklizně 1915 se smělo prodávat jen Válečnému 
ústavu ve Vídni prostřednictvím komisařů za 
stanovené maximální ceny: Pšenice l g za 34-38K žito 
28-30 K, ječmen 26-28 K, a oves 26-27 K. Vláda 
doporučovala pěstovat králíky, honit vepře na pastvu, 
sbírat žaludy a kaštany jako náhražku kávy, 
ostružinové a jahodové listí na čaj pro vojáky. Sbíraly 
se kovy hlavně měď, cín a olovo. Z věže katolického 
kostela odvezeny všechny tři zvony, ze zvonice 
evangelického kostela 2 ze tří. Roku 1916 zavedeny 
poukázky na potraviny tzv."enky" ale často ani na ně 
se nic nedostalo. Zavedena tři bezmasé dny v týdnu a 
prodej piva omezen na l litr na osobu denně. 
Zakázáno volně prodávat brambory, osvětlovat hroby 
o Dušičkách, zabíjet telata, uhlí se dostávalo jen na 
výmlat a obilí se smělo semílat jen na mlecí výkazy. V 
tomto roce zaveden letní čas. Z oběhu ztaženy 
stříbrné a niklové mince a nahrazeny papírovými a 
železnými. Maximální výkupní ceny stanoveny takto: 
Pšenice35-38 K, žito 29-3l K ječmen 29-32 K, oves 
28-30 K, hrách 55 K, brambory 12 K, vepřové maso 7 
K, hovězí 6 korun V roce 1917 bylo ještě hůře. 
Zakázáno semílat obilí na domácích šrotovnících, 
zrušeny trhy na dobytek, příděly potravin sníženy a 
ještě místo pšeničné nebo žitné mouky se dostávala 
kukuřičná mouka, z níž se pekl perník nebo kukuřičák. 
Lidé od nás " bezzemci " chodili pro mouku nebo obilí 
daleko do " kraje ",na Jičínsko a často těžce získané 

jídlo jim bylo po cestě horlivými četníky zabaveno. 
Projevoval se nedostatek obuvi a látek, došlo i na 
kuřáky. Jednou za měsíc si mohli koupit nepatrnou 
dávku kuřiva na tabačenku, jinak byl odkázán na 
tabák doma pěstovaný a různé náhražky z listí 
třešňového, bukového, mařinky, komonice aj. 

Všechny trampoty tohoto roku zachytila válečná 
koleda 

Dvanáct set jedenáct bylo ve válce 
divné hosty u Betléma vyšly vánoce: 
Jeden drží chlebenku. druhý zase cukřenku, 
a ten třetí naštěstí nese máslenku. 
 
Jezulátko u Betléma čílko naklání, 
že již nejsou žádné plínky k dostání. 
Přišla nouze veliká i o toho dudlíka, 
Maria nad Jezulátkem tuze naříká. 
 
Andělíčků celé sbory letí tam v dálce, 
každý nese na brambory lístek od obce. 
Betlém celej šedivej, není žádnej petrolej, 
Malý Josef ve dřevákách celej omrzlej. 
 
Pěkně vás také prosíme, dejte dáreček, 
trochu mouky, kousek chleba a pár vajíček. 
Nechceme žádné hračky, jenom vysocké bačky, 
budeme vás nazývati svými miláčky. 
 
Přišly jsme k vám na koledu, je nám do pláče, 
ústředna nám letos snědla všechny koláče. 
S masem to je legrace, vozí se za hranice 
budeme to letos míti smutné vánoce. 
 
Na cukr už také máme lístku jenom půl, 
za ňáký čas nebudem mít do polévky sůl, 
mouku tu by vyšňupal, chleba jednou do úst dal, 
aby to už lidé zlatí čerchtman vzal. 
 
Šaty máme roztrhané, díru na díře, 
budeme už brzy chodit také v papíře. 
Mužským chybí kouření a kuchařkám koření, 
hoši to maj z děvčaty samé soužení. 
 
Počkej, kačko, ty se nevdáš, budeš na ocet, 
neboť je jich na jednoho více než deset, 
masopust bude krátký, konec už je před vrátky, 
musíš, Kačko, pěkně počkat na ty vojáky. 
 

Ladislav Lukáš 
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Škola v Libštátě 
OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2021/2022

Další školní rok je za námi a 
můžeme říci, že se výuka pomalu 
začala vracet do běžného režimu. I 
přes to, že nás všechny „dusila“ 
různá opatření, testování a 
karantény, se žáci mohli vedle 
běžné výuky zúčastnit různých 
vzdělávacích, kulturních, 
preventivních a sportovních akcí, 
např. projektových dnů zaměřených 
na ekologickou výchovu, 
zdravovědu či polytechniku. Žáky 
potěšil též projektový den 
Velikonoce s oblíbeným cake 
marketem. Přímo ve škole navštívili 
sférické kino, absolvovali 
preventivní programy Zdravá pětka 
a Veselé zoubky. Nový kravín v 
Bělé jim zajímavým výkladem 
přiblížil p. Josef Chuchlík.  

Proběhly mnohé tradiční akce - 
pasování prvňáčků na čtenáře, Den 
Země, návštěva Terezína, 
Olympijský den se ZŠ Košťálov, 
návštěva předškoláků a budoucích 
žáků z Košťálova, harmonizační 
pobyt, lyžařský výcvik, branně-

sportovní výcvik a žáci 9. ročníku 
úspěšně prezentovali své 
absolventské práce. Naše výrobky 
a dílničku jste našli na jarním 
sousedském trhu. Děti s paní 
učitelkou připravily krátké kulturní 
vystoupení na vítání občánků, 
mohli jste si s námi zasportovat při 
Libštátském jarním běhu. 

Pro zlepšení jazykových 
dovednosti našich žáků u nás 
působil rodilý mluvčí anglického 
jazyka. V letošním školním roce 
bude pokračovat i naše spolupráce 
se školou v německém Ortrandu, 
která má stejný cíl. 

Děkuji všem žákům, kteří školu 
reprezentovali a dosáhli velmi 
krásných výsledků. Za námi končilo 
mnoho škol, a to i z velkých 
městských. Největšího úspěchu 
dosáhli naši mladší žáci v krajském 
kole dopravní soutěže, kde zvítězili. 

Na řadu projektů se nám 
podařilo získat finance finance 
z MŠMT a EU. Dokončili jsme 
projekt s názvem „Učíme se aktivně 
a hravě! III.“, na který jsme obdrželi 
450 750 Kč, díky němuž mohli žáci 
zdarma navštěvovat doučování, 
čtenářský klub, klub logiky a 
deskových her a využívat nové 
notebooky ve výuce. Projekt 
Modernizace počítačové učebny 
(dotace 799 500 Kč) nám pomohl 

vybavit učebnu novými počítači, 
školním nábytkem a zrekonstruovat 
celou učebnu (podlaha, osvětlení, 
klimatizace, výmalba). Za vytvoření 
vlastního školního projektu 
s využitím 3D tisku nás firma Prusa 

Research odměnila 3D tiskárnou ☺ 
V loňském školním roce 

ukončilo povinnou školní docházku 
33 žáků, 19 jich odešlo na studijní 
obory s maturitou a 14 na učební 
obory. Všem přeji mnoho úspěchů 
v uskutečňování jejich snů.  

Za vynaložené pracovní úsilí 
děkuji všem zaměstnancům, 
městysi Libštát za všestrannou 
podporu, ale také školské radě a 
rodičům, kteří jsou nám v naší práci 
nápomocni.  

A na závěr bych chtěla všechny 
jménem školy pozvat na den 
otevřených dveří, který se koná 17. 
září v rámci oslav 700 let od první 
písemné zmínky o Libštátu.  

Mgr. Jana Marková

Nabídka pomoci 

MÁTE V RODINĚ ALZHEIMEROVU CHOROBU? PORADÍME, PŘIJEDEME, POMŮŽEME.

V Semilech začala pracovat 
nezisková organizace Arbo de Vivo, 
která se na problematiku péče o 
osoby s Alzheimerovou chorobou 
specializuje. Není nutné, abyste na 
řešení zůstali sami. Naši 
zaměstnanci mají s řešením potřeb 
při Alzheimerově chorobě 
dlouholeté zkušenosti, získané 

v pobytových i terénních sociálních 
službách. Můžete si s námi 
promluvit o své situaci, můžeme 
vám poradit, jak nastavit péči, jak 
upravit byt, jak s vaším nemocným 
příbuzným komunikovat, jak o něj 
pečovat. Většinu činností vám 
dokážeme sami zajistit přímo 
v místě vašeho bydliště. Jsme 

registrovaným poskytovatelem 
sociálních služeb. Neváhejte se na 
nás obrátit! Poradenství je 
poskytováno bezplatně. Najdete 
nás každé úterý od 10 do 14 hodin 
na Riegrově náměstí v Semilech, 
v budově VZP nebo na internetu: 
www.arbodevivo.cz. A v případě 
potřeby za vámi přijedeme.

Bc. Ivana Tesařová, sociální pracovnice Arbo de Vivo, z.ú., tel. 720 067 455, e-mail: socialni@arbodevivo.cz 
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CHYSTANÉ AKCE V TOMTO ROCE 

Program je průběžně doplňován a aktualizován | změna programu je vyhrazena. 

so 17. a ne 18.9 | Libštát 700 let (132-2022), 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  
výstava starých pohlednic Libštátu pana Jaroslava Matury, fotografií libštátských (historie a současnost,  
včetně popisu) domů pana Petra Jerieho, 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 Agro Libštát; 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; 12:00 – 12:45: přestávka na oběd; 12:45 – Slavnostní  
průvod obcí (trasa průvodu: evangelický kostel, barokní most sv. Jána, katolický kostel sv. Jiří, panenka Marie na 
náměstí, radniční parčík s památníkem padlých, náměstí), 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 anděly a čerty | libštátské náměstí 
ne 25.12 | Štěpánská zábava | sál KD 
 

Jsme stále ve stálém kontaktu s ochotníky z Vysokého nad Jizerou, Lomnice nad Popelkou, Slané, Jilemnice, 
Vrchlabí, Turnova a Jičína, kteří mají velký zájem do Libštátu letos přijet. O termínech jejich představení Vás budeme 
včas informovat 

Libštátský zpravodaj – měsíčník územního samosprávného celku. Vydává městys Libštát, Libštát 198, 512 03 Libštát, 
IČO 00275891, internetové stránky www.libstat.info, registrace – ev.č. MK ČR E 14458. Distribuce zdarma. Uzávěrka 
příštího čísla bude 30.9.2022. Příspěvky odevzdávejte na radnici městyse Libštát nebo na referent@libstat.eu. 
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