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V Libštátě to žije 

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ LIBŠTÁT – PONIKLÁ | NE 11.9. | FOTO PAN L. FEJFAR 

 

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ LIBŠTÁT – TATOBITY | NE 25.9. | FOTO PAN L. FEJFAR 
 

 
 

JITRO – SVĚTOZNÁMÍ DÍVČÍ SBOR Z HRADCE KRÁLOVÉ | NESKUTEČNÝ KULTURNÍ ZÁŽITEK | ČT 22.9. |  

FOTO PAN PAVEL JANATA, STAROSTA 
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Informace z radnice 
VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, SOUSEDÉ, RODÁCI A PŘÁTELÉ LIBŠTÁTU, 

Velmi pěkně děkuji Vám všem, kteří jste společně s námi v sobotu 17. září 2022 oslavili 700 let (1322-2022) od první 
písemné zmínky o Libštátu. Velmi rádi se s Vámi podělíme o pár fotografií z této překrásné akce a také zveřejníme 
proslov pana starosty. Fotografií a videí je z celé akce mnoho a mnoho, zatím jsou zveřejněny na libštátském facebooku 
a brzy je vložíme také na naše webové stránky. 

Sobota 17. září 2022 „Libštát 700 let 1322-2022“ od první písemné zmínky o Libštátě 
slavnostní průvod obcí | evangelický kostel | barokní most sv. Jána | katolický kostel sv. Jiří |  

panenka Maria na náměstí | radniční parčík s památníkem padlých | náměstí 

MODLITEBNA FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ 

CÍRKVE EVANGELICKÉ  
Po vydání tolerančního patentu dne 13. října roku 1781 

rakouským panovníkem a římskoněmeckým císařem 
Josefem II. byla v obci Libštát založena evangelická církev, 
která zde v roce 1786 založila vlastní kostel. 19. 7. roku 
1786 byl položen základní kámen a 17. 6. roku 1787 byl 
kostel posvěcen. Ve sbírce se z 21 obcí vybralo 425 zlatých 
a 29 krejcarů. 

KAMENNÝ BAROKNÍ MOST SE SOCHAMI SVĚTCŮ 

(KULTURNÍ PAMÁTKA) 
Velmi cenná technická a kulturní památka postavená v 

roce 1822, tedy přesně před 200 lety, podle plánu 
libštátského rychtáře Jiřího Slavíka (1822), roku 1827 byl 
most vydlážděn čedičovým kamenem. Socha sv. Jana 
Nepomuckého byla osazena krátce po jeho dokončení 
(původně stála před starším dřevěným mostem), socha sv. 
Václava byla pořízena z veřejné sbírky roku 1831 (od 
dobrodinců bylo vybráno 108.87 zl., zbytek do částky 
164.42 zl. uhradila obec a zavázala se, že ji bude na věčné 
časy udržovat). Restaurování soch proběhlo v r. 1991. 

Generální oprava mostu začala v květnu roku 2008 a oficiálně skončila 31. 1. 2009 (financována byla z evropského 
Regionálního operačního programu Regionu soudržnosti Severovýchod). Cena oprav byla 9 418 868 Kč bez daně 
(celkové náklady více než 12 mil. Kč).  

KOSTEL SV. JIŘÍ 
Největší dominantou Libštátu je již více než dvě staletí 

z architektonického hlediska nijak výjimečný kostel sv. Jiří, 
postavený v letech 1787–1789 na mírně se svažujícím 
ostrohu na místě původního, zčásti dřevěného svatostánku. 
Stavební kámen, červenohnědý arkózový pískovec až 
prachovec, byl lámán v bezprostředním okolí. Místní 
arkózové pískovce se vyznačují nedostatkem fosílií. Obsah 
křemenných zrn se pohybuje okolo 60 % a zhruba 25 % 
tvoří nestabilní součásti, většinou živce a z menší části 
jílové minerály, zbarvení způsobují oxidy železa. Jako 
stavební materiál byl těžen zejména v oblasti 
podkrkonošského permu. Z rozměrů kostela vychází hrubý objem kamene pláště pro věž 640 m3, pro loď 468 m3, 
presbyterium 260 m3, sakristii 40 m3 a vřetenovité schodiště 13 m3, dohromady 1 421 m3 kamene, což odpovídá asi 
3 000 tun pískovce. Z kamene je také schodiště a dlažba (asi 300 m2), což obnáší dalších 48 tun. Cihel mělo být od 
vrchnosti na stavbu dodáno celkem 20 tisíc, skutečnost však byla ještě o pětinu vyšší, což představuje hmotnost zhruba 
95 tun. Stavba se samozřejmě neobešla bez dříví, část materiálu poskytl vrchnostenský úřad z vlastních zdrojů, lesy 
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Libštát 700 let 
disponovala také libštátská farnost. Vápno bylo dováženo zejména z asi 12 km vzdáleného Syřenova, přičemž 
podstatná část trasy do Libštátu sleduje vodoteč a je tedy pro přepravu nákladů relativně příznivá. Většina dělníků 
pocházela z Libštátu a jeho farního obvodu, úzce specializovaní řemeslníci pak zejména z vrchnostenského Jičína. Za 
zmínku stojí skutečnost, že na stavbě pracovali také nekatolíci. Kostel sv. Jiří byl slavnostně vysvěcen v neděli 
4. října 1789. 

SOCHA PANNY MARIE (KULTURNÍ PAMÁTKA) 
Kamenosochařské dílo lidového baroka z 1. pol. 19. 

století. Na soklu je nápis: „Obnoveno nákladem dobrodincův 
Léta Páně 1852“. Další opravu nákladem 10 000 Kčs zajistili 
opět občané dobrovolnou sbírkou (1966), důkladně 
zrestaurována však byla až v r. 2017 a přesunuta z 
původního místa na severovýchod o přibližně 4 m dál od 
silnice. Při její rekonstrukci se našel dokument, v kterém jsou 
zapsáni její donátoři a pravděpodobně modlitba (dnes v 
semilském archivu). Žehnání sochy proběhlo 8. 12. 2017 za 
účasti P. Evermoda Jana Sládka, starosty Pavla Janaty a 
občanů. Práce provedl MgA. Pavel Roleček ze Sklenařic. 
Náklady: celkem 159 tisíc Kč. Na úhradě se podílelo 
Ministerstvo kultury ČR částkou 106 tisíc Kč, Liberecký kraj 47 880 Kč a městys Libštát 5 120 Kč.  

RADNIČNÍ PARČÍK S PAMĚTNÍ DESKOU PADLÝCH Z I. SVĚTOVÉ VÁLKY, PAMÁTNÁ LÍPA VYSAZENÁ  
KE 100 LETÉMU VÝROČÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY VČETNĚ PŘIPOMÍNAJÍCÍ PAMĚTNÍ DESKY 

Stojíme v místě za libštátskou radnicí, kde bylo ještě 
před rokem 2016 nevhodně umístěné dětské hřiště 
s několika herními prvky, které byly přemístěny za základní 
školu.  

Prvopočátkem všeho, co tu nyní můžeme nyní vidět, 
byla myšlenka umístit bronzovou pamětní desku z 
památníku padlých k radnici. Na místo, kde by mohl 
vzniknout odpočinkový, oddychový a relaxační parčík s 
lavičkami, ale hlavně s reprezentativním přístupem k naší 
pamětní desce, která byla léta uložena v zapomnění, 
protože se pro ni hledalo to správné a vhodné místo. Mnozí 
z nás si ještě pamatují její umístění na žulovém pomníku, 
který byl umístěn na travnaté ploše před základní školou. 
Odtud však byl, zřejmě díky stavbě čističce odpadních vod, 
památník demontován a dobře uložen. 

Tento krásný parčík navrhl a realizoval v roce 2018 pan Tomáš Kuřík, který je také autorem parčíku před 
Masarykovou ZŠ.  

Pamětní deska padlým z 1. světové války byla 
slavnostně instalována a odhalena v neděli 11. 11. 2018 na 
krásném pietním aktu, na kterém jsme si připomněli 100 let 
od konce 1. světové války, prvního válečného konfliktu 
v dějinách, který zasáhl téměř celý svět. Uvádí jména 53 
vojáků padlých v bojích 1. světové války.  

Zároveň byla při této slavnosti vysazena památná Lípa, 
připomínající 100. výročí vzniku Československa. Tímto 
dnem, bylo dokončeno to, co jsme během 4 let změnili k 
nepoznání, a to je venkovní ale i vnitřní vzhled radnice, 
nová bezbariérová rampa, stožáry s vlajkami a návykovou 
lavičkou před radnicí. 
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Libštát 700 let 
Ministerstvo obrany ČR zastoupené Ing. Imrichem 

Vetrákem udělilo 25. 11. 2019 v sídle Libereckého kraje 
Plaketu za péči o válečné hroby Městysi Libštát za 
kompletní obnovu pomníku věnovanému památce obětí 1. 
a 2. světové války.  

Nyní velmi pěkně prosím uctíme památku 53 
libštátských vojáků padlých v bojích 1. světové války a 
položením věnce a minutou ticha. 

Velmi pěkně děkuji za uctění památky. Ještě, než se 

však od parčíku přesuneme do srdíčka Libštátu, na libštátské 
náměstí, tak zde při této slavnostní příležitosti odhalíme novou 
pamětní desku připomínající slavnostní vysazení lípy ke 100. 
výročí vzniku Československa.  

Dlouho jsme přemýšleli a vymýšleli jak a k čemu desku 
osadit, a hlavně při jaké příležitosti desku odhalit. Vše si tak 
nějak časem sedlo, vymyslelo se to, co se dříve vymyslet 
nepodařilo a za přispění našich chlapců z technické skupiny a 
pana Petra Chuchlíka se vše podařilo na dnešní den připravit a 
zrealizovat (odhalení). 

PŘIVÍTÁNÍ RODÁKŮ, NÁVŠTĚVNÍKŮ A HOSTŮ STAROSTOU OBCE | 13,15H | SRDÍČKO LIBŠTÁTU – NÁMĚSTÍ  
Vážení a milí spoluobčané, sousedé, rodáci a přátelé Libštátu, 
Dovolte mi, abych Vás všechny co nejsrdečněji přivítal v srdíčku našeho Libštátu, na libštátském náměstí, u 

příležitosti velkých oslav 700 let od první písemné zmínky o naší obci.  
 „Libštát se v historických písemných pramenech 

připomíná poprvé v roce 1322 nepřímo. Zmínka je 
učiněna v přídomku šlechtice Hynka z Libštátu („hinek de 
Lubstata“), který byl v uvedeném roce žalován Vokem 
z Rotštejna pro škodu způsobenou na jeho majetku 
v Ketni (Keteň, část Jičeněvsi) a v Údrnicích (obojí o. 
Jičín), jmenovitě šlo o krádež klisen a rozličná provinění 
na majetku poddaných. Vok z Rotštejna požadoval 
odškodnění ve výši dvou set marek stříbra (Reliquiae 
tabularum terrae citationum vetustissimae. Praha 1868, 
s. 66, č. 337). Vok z Rotštejna ve stejné době žaloval 
desítku další šlechticů a žádal odškodnění za újmy, které 
se mu staly v letech 1318-1322, kdy probíhala tzv. 
rotštejnská válka, v níž byl dokonce zajat a uvězněn. 
Jeho protivníky byli velice blízcí příbuzní (strýcové a bratranci) páni z Valdštejna, a mnoho dalších drobných šlechticů z 
regionu. 

O uvedeném půhonu na Hynka z Libštátu věděl i historik Josef Vítězslav Šimák, znalec regionálních dějin a autor 
díla o středověké kolonizaci v Čechách. Přesto, že půhon je datován do roku 1322, spekuluje Šimák o tom, že Hynek z 
Libštátu škodil Vokovi z Rotštejna „asi roku 1316“. Slůvko „asi“ svědčí o Šimákově snaze sdělení relativizovat, ale tím 
vágnost informace eliminována nebyla. I tak Šimák bez jakéhokoliv dokladu sděluje „před r. 1316 trvá již Libštát“ (Šimák, 
Josef Vítězslav: Středověká kolonisace v zemích českých. České dějiny, díl I. část 5., Praha 1938, s. 794). Můžeme 
spekulovat o tom, že Libštát před rokem 1316 skutečně existoval, ale nezvratný doklad pramenné povahy k dispozici 
nemáme. Prvním dokladem je skutečně zpráva z roku 1322. 

Ve vztahu ke statutu místa byla vyslovena domněnka, že Libštát byl městečkem už v roce 1316. Jak bylo již řečeno, 
jde o spekulativní dohad J. V. Šimáka, který jím nebyl doložen doklady pramenné povahy. O typu sídla nejsou zprávy až 
do roku 1636, kdy se v pramenech již jednoznačně zmiňuje městečko Libštát. Do roku 1525 je zařazováno domnělé 
privilegium na trh, a to je vyhodnocováno jako doklad o Libštátu jako městečku. 
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Prvním známým držitelem Libštátu byl rod pánů z Valdštejna, v letech 1322-1362 byla obec ve vlastnictví Hynka z 

Valdštejna. Poté zde vládli Beneš z Lomnice, Petr Kstice ze Sloupna, Petr Silher z Konecchlumí a od roku 1414 Hynek 
Krušina z Lichtenburka na Kumburce. Pak Libštát sdílel osudy hradu Kumburku a měnili se jeho majitelé jako držitelé 
hradu. Od roku 1699 až do pádu feudalismu v roce 1848 patřilo panství Kumburské a tedy i Libštát rodu 
Trauttmansdorfů. 

Po roce 1948 byl Libštát zařazen mezi běžné obce s místním národním výborem. V nové době obecní zastupitelstvo 
využilo zákonné možnosti požádat předsedu Poslanecké sněmovny o „vrácení“ statutu sídla a stanovení obce 
městysem. Předseda Poslanecké sněmovny žádosti vyhověl svým rozhodnutím vydaným dne 20. března 2014. 

představení a ještě jednou milé přivítání všech  
Vážení a milí, mé jméno je Pavel Janata, jsem od roku 2014 starostou městyse Libštát a velmi, velmi, velmi pěkně 

děkuji Vám všem, že jste si dnes udělali čas a přišli mezi nás, abychom společně oslavili 700 let Libštátu, oslavy sice 
v Libštátě probíhají po celý rok, ale právě v tento den by měli proběhnout ty největší oslavy tohoto Libštátského 
významného, úctyhodného a krásného výročí. 

přivítání pozvaných starostů sousedních obcí  
Vítám mezi námi pozvané hosty, starosty sousedních obcí. 

Starostku obce Bělá paní Alenu Mihulkovou, starostu obce 
Svojek pana Josefe Dejmka a starostu obce Košťálov pana 
Milana Havlíka. Velmi pěkně Vás prosím, přijďte ke mně na 
podium.  
Milá paní starostko Aleno a páni starostové Josefe a Milane, 
chtěl bych Vám všem tímto velmi pěkně poděkovat za vždy 
skvělou a vzornou spolupráci našich sousedních obcí, přeji si, 
ať pokračuje i nadále, ať si stále navzájem pomáháme, 
podporujeme a udržujeme vždy i dobré sousedské vztahy.  

přivítání nejstarších spoluobčanů a nejmladšího miminka  
Dovolte mi, abych mezi námi také přivítal naše nejstarší spoluobčany žijící v Libštátě. Velmi pěkně prosím, aby k nám 
na podium přišla, třeba i doprovodem své rodiny paní Miluška Vlčková a pan Ing. Jaroslav Pavlů.  
Paní Miluška Vlčková, rozená Suchardová, dokonalá kuchařka na naší základní škole, v letošním roce 20. července 
oslavila v plné svěžesti krásných 91 let. Paní Miluška se narodila v Libštátě v roce 1931 a celý svůj dlouhý a krásný život 
prožila v centru Libštátského dění v domečku s číslem popisným 20 na libštátském náměstí, takže toho o Libštátě a 
zejména o tom co se kdy dělo a šustlo na náměstí, ví úplně ze všech nás nejvíc, stále si hodně pamatuje a velmi ráda o 
všem vypráví. Taková je paní Miluška Vlčková. 

Pan Ing. Jaroslava Paulů, skvělý stavebního projektant, který v Libštátě vyprojektoval mnoho a mnoho krásných 
staveb, například Mateřskou školku, rekonstrukci kina a sálu kulturního domu. Pan Jaroslav Pavlů v letošním roce 8. 
června, oslavil také požehnaných 91 let svého krásného života.  

Tento čtvrtek jsem v Semilech v domově důchodců navštívil pana Jiřího Beldu, který je úplně nejstarším občanem 
Libštátu, je mu také požehnaných 91 let a pevně věřím, že 22. října oslaví své 92. narozeniny. Pan Jiří Belda již několik 

let bydlí v domově důchodců v Semilech, už jen leží, ale je o něj 
velice dobře postaráno. 

Tímto bych chtěl všem těmto našim spoluobčanům, popřát stále 
pevné zdraví ať si ještě užívají svého krásného života a jejich 
rodin. A chtěl bych jím tímto velmi pěkně poděkovat za jejich 
celoživotní práci pro náš Libštát. 
Velmi pěkně mezi námi také vítám manžele Nikolu a Míru Divišovi 
z Vršku a poprosím je, aby přišli před podium. Manželé Divišovi 
mezi nás přivedli nejmladšího občánka našeho městyse, dcerku 
Anežku, kterou bych chtěl při této slavnostní příležitosti přivítat do 
naší obce. Anežka se narodila ve středu 7. září v 6 hodin a 1 
minuta, vážila 4,415 kg a měřila 54 centimetrů. Milá Anežko, přeji ti 
šťastné dětství a spokojený život v obci Libštát a ať děláš svým 

rodičům jen samou radost jako tvá starší sestřička Natálka. Na památku na tento významný den Ti předám malý 
dáreček a mamince kytičku (tuto připravenou pasáž starosta bohužel nějakým nedopatřením přeskočil, což ho velmi 
mrzí a přítomným rodičům Divišovým se poté omluvil a dodatečně předal připravené dárečky a kytičku). 
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přivítání představitelů libštátských církví  
Dalšími významnými hosty, které přijali mé pozvání na 

dnešní slavnost jsou naši duchovní, představitelé 
Českobratrské církve evangelické v Libštátě a 
Římskokatolické farnosti v Libštátě. Prosím, aby ke mně na 
podium tedy přišel pan Petr Hudec, farář Českobratrské 
církve evangelické a pan Pavel Šimůnek, jáhen 
římskokatolické farnosti v Libštátě. 

Chtěl bych Vám oběma velmi pěkně poděkovat za vše 
dobré, co jako představitelé obou církví v Libštátě 
vykonáváte a za naši velmi dobrou a úzkou spolupráci. 

poděkovaní předchozím voleným zastupitelům a starostům 
Není a nebude nikdy vhodnější chvíle než teď. Dovolte mi tedy, abych Vám přečetl všechny známé představitelé 

Libštátu, které se nám podařilo dohledat a zjistit v dochovaných záznamech, kronikách, či archívech. 
Nejstarší představitelé naší obce byli rychtáři, a to jmenovitě tito pánové 

pan Josef Plichta, 1795-1813, 18 roků 
pan Josef Saska, 1813-1816, 3 roky 
pan Jiří Slavík, 1816-1826, 10 roků 
pan Josef Tůma, 1826-1846, 20 roků 
a pan Josef Čermák, 1846-1850, 4 roky 

Po rychtářích nastoupila až do roku 1945 obecní samospráva, s těmito představenými, pány starosty 
pan Jan Wegscheider, 1850-1851, čp 39, 1rok  
pan František Fejfar, 1851-1856, 5 roků 
pan Alois Rieger, 1856-1862, čp 45, 6 roků 
pan Josef Dejmek, 1862-1863/1864, 1,5 roku 
pan Hynek Prášil, 1863-1864/1871, 7,5 roku 
pan Josef Plichta, 1871-1874, 3 roky 
pan Josef Hanč, 1874-1879, čp 16, 5 roků 
pan Josef Kulhánek, 1872-1912, čp 39, 33 roků 
pan Josef John, 30.12.1912-1919, 7 roků 
pan Rudolf Šafr, 29.6.1919-1922, čp 45, 3 roky 
pan Josef John, 10.7.1922-1923, čp 240, 1 rok 
pan Josef Kovář, 2.10.1923-1927, čp 41, 4 roky 
pan Josef Pochop, 22.11.1927-1931, čp 122, 4 roky 
pan František Opočenský, 7.11.1931-1938, čp 32, 7 roků 
a pan Jan Zelinka, 27.8.1938-1943, čp 114, 5 roků 

Po obecní samosprávě nastoupila éra obecní správní samosprávy, s tímto jediným panem předsedou 
pan Karel Vodseďálek, 22.11.1943-1945, čp 222, 2 roky 
Po velmi krátkém působení éry obecní správní samosprávy v Libštátě nastoupil do vedení obce revoluční národní 

výbor s těmito pány předsedy 
pan Jaroslav Patka, 6.5.1945-7.9.1945, čp 257, 4 měsíce 
pan František Opočenský, 14.9.1945-1946, čp. 32, 1 rok 

Ani revoluční národní výbor tu v Libštátě nebyl dlouho, nahradil ho místní národní výbor, na který si zcela jistě ještě 
všichni pamatujeme, s těmito pány předsedy 
pan Jan Štěpánek, 29.6.1946-1949, čp 257, 3 roky 
pan Jaroslav Kosař, 11.4.1949-1952, čp 51, 3 roky 
pan Bohuslav Matura, 4.7.1952-1957, čp 169, 5 roků 
pan Vladimír Šourek, 31.5.1957-1964, čp 222, 7 roků 
pan Josef Jakl, 2.7.1964-1970, čp 115 pak 35, 6 roků 
pan Miloš Kobrle, 29.5.1970-1984, čp 222 pak 186, 6 roků 
a pan Josef Špinka, 30.8.1984-1990, čp 144, 6 roků 
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Poté, opět po dlouhých 47 letech nastoupila éra obecní samosprávy, kterou tu máme již 32 let  
Teď bych ke mně na podium velice rád pozval bývalé představitele obce, starosty obecní samosprávy po roce 1990, 

kteří přijali mé pozvání a společně s námi se účastní těchto nádherných oslav Libštátu.  
Jako první si na podium dovoluji velmi pěkně pozvat bývalou starostku paní Hanu Dědkovou. Paní Hana Dědková 

byla starostkou obce Libštát v období od roku 1990 do roku 1994, byla tedy první polistopadovou starostkou Libštátu, v 
době, kdy se vše po dlouhých a dlouhých letech, obrátilo naruby. Paní Haně Dědkové vykonával místostarostu pan Ing. 
Jiří Maťátko, který po krátké době svoji funkci uvolnil a místostarostou se poté stal pan Josef Fejfar z Malé Strany.  

Tito dva místostarostové se na nás již bohužel dívají z nebe. Pan Jiří Maťátko zemřel náhle 28. března 2022 
v nedožitých 57 letech a pan Josef Fejfar zemřel před 11 dny, 6. září 2022 po krátké nemoci ve věku nedožitých 92 let. 

Pan Karel Jiřiček, kterého velmi pěkně prosím, aby přišel k nám na podium, byl starostou městyse Libštát od roku 
1994 do roku 2006. Pan Karel Jiřiček byl tedy starostou neskutečných 12 let, to jest tři volební období. Nejdřív mu dělala 
místostarostku paní Marie Bedrníková, poté pan Pavel Šimůnek a poté paní Hana Dědková. Nutno podotknou že pan 
Karel Jiřiček zároveň vykonával i funkci druhého místostarosty v období od roku 2014 do roku 2018, tedy za mého 
starostování. 

Dále si na podium dovoluji pozvat bývalého starostu obce Libštát pana Ing. Zdeňka Lhotu. Pan Ing. Zdeněk Lhota byl 
starostou v období od roku 2006 do roku 2010, místostarostou mu byl v tomto období pan Karel Jiřiček.  

a jako posledního si dovoluji na podium velmi pěkně pozvat bývalého starostu obce a městyse Libštát pana Luďka 
Opočenského. Pan Luděk Opočenský byl starostou v období od roku 2010 do roku 2014, místostarostou mu byl v tomto 
období pan Pavel Janata, tedy já osobně.  

 

Děkuji velmi pěkně všem předchozím představitelům obce, voleným zastupitelům a všem Libštaťákům, kterým nikdy 
nebyl městys lhostejný a měli ho ve svém srdci vždy na prvním místě. Pokud mohli, přiložili obětavě ruku k dílu, aby 
Libštát byl krásnější a lepší. Věřím tomu, že každý představitel Libštátu, ať už to byli rychtář, předseda, tajemník, 
starostka či starosta, věnovali městysi všechnu svou sílu a energii. Každý samozřejmě usiloval o to, aby Libštát pod jeho 
vedením vzkvétal, každý k tomu měl ale jiné podmínky a možnosti, časy se měnily a s nimi i finanční možnosti. Proto 
nechci – a ani by se to nehodilo, vyzdvihovat něčí práci a říkat, komu se co povedlo, kdo dokázal co zařídit, a už vůbec 
bych si nedovolil tvrdit, že ten udělal jen to a jiný zas pouze toto. Dobře víte, že k tomu máme často sklony. Každý dělal 
maximum toho, co mohl, co se prosadilo, a také to, co mu bylo dovoleno a schváleno. A já jím za to všem, i těmto mým 
bývalým kolegům starostům, velmi pěkně děkuji. Zároveň bych si s nimi v tento památný den rád přiťukl skleničkou 
dobrého sektu a připil na 700 let našeho Libštátu. 

poděkovaní starosty svým blízkým a spolupracovníkům 
Žádný starosta se neobejde bez dobrého zázemí a pomoci druhých. Proto děkuji svým nejbližším, především rodině, 

mému úžasnému dlouholetému místostarostovi Ing. Janu Šimůnkovi, bývalým starostům, 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. (tuto pasáž starosta v rámci zrychlení a tlaku na další 
připravený program raději vynechal)  

žehnání obecních symbolů 
Městys Libštát se prostřednictvím svého zastupitelstva rozhodl pro řádné konstituování městské vlajky. Vlajku v roce 

2014 navrhl pan Stanislav Kasík. Zastupitelstvo městyse Libštátu na zasedání konaném dne 10. září 2014 potvrdilo 
usnesením schválenou podobu vlajky. 
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Součástí žádosti o schválení vlajky byl Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny (dále jen PPHV) 

požádán o stanovení popisu historického znaku městyse. Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny se 
žádostí zabýval dne 6. listopadu 2014 a při této příležitosti byl stanoven následující popis historického znaku městyse 
Libštátu: „Ve stříbrném štítě na červeném vrchu lípa přirozené barvy mezi dvěma stojícími černými havrany hledícími ke 
koruně stromu“. 

Na doporučení Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny udělil předseda Poslanecké sněmovny 
městysu Libštátu vlajku, na základě svého rozhodnutí č. 27 z 24. listopadu 2014. V dekretu předsedy PS, vydaném 5. 
března 2015 byla udělená vlajka popsána takto: „List tvoří pět svislých pruhů, červený, zelený, bílý, zelený a červený, v 
poměru 1 : 1 : 6 : 1 : 1.  

V bílém pruhu z druhé a třetí čtvrtiny dolního okraje listu vyniká červený vrch. Z něho vyrůstá zelená lípa s hnědým 
kmenem, po jeho stranách stojí na vrchu dva černí havrani hledící ke koruně stromu. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.“ 

Pro existenci znaku Libštátu je podstatné, že byl obcí používán v praxi. I když nebyl nikdy nikým udělen, je nutné ho 
považovat za “vydržený”. Není rigorózně stanoveno, po jaké době užívání je možné určitý znak považovat za vydržený, 
ale můžeme mít za podstatné kritérium jeho uvedení v kompendiích české komunální heraldiky. V roce 1985 byl znak 
Libštátu uveden v Markové kompendiu městských znaků v českých zemích, když s “výhradou” spočívající v jeho 
“domnělosti”. 

Obecní vlajka a znak jsou tedy základními reprezentativními symboly, který na základě zákona o obcích může užívat 
každá obec, městys a město. Zvýrazňuje majestát a autoritu úřadu a připomíná význam daného sídla. 

Nynější podoba znaku městyse Libštátu je z roku 2014 a ztvárnil jí pan Stanislav Kasík, z heraldetické kanceláře 
z Roudnice nad Labem. 

Slavnostní vyšívaný znak je jedinečnou obecní a městskou insignií, která provází občany i představitele municipalit 
po celý život a stává se svědkem významných událostí, oslav, vážených návštěv i ceremonií. Obvykle se tato insignie 
uchovává v zasedacích místnostech, jednacích sálech nebo v kanceláři starosty. Vyhotovuje se jako jeden unikátní 
originál. 

Originál, který jsme na dnešní slavnostní den nechali vyhotovit. Originál, který nám bude dnešní den celé věky 
připomínat. Originál, kterému náš Pavel Šimůnek, jáhen dnes společně s vlajkou slavnostně požehná.  

Velmi pěkně poprosím Pavla Šimůnka a bývalou starostku paní Hanu Dědkovou, aby k nám ještě jednou přišli na 
podium. Paní Dědková, jak jste všichni mohli z mých úst slyšet, je jedinou ženou, která kdy v Libštátě vládla, tedy kromě 
některých žen v jednotlivých domácnostech. A přitom ještě vládla v porevoluční polistopadové době, kdy si nikdo 
nedovedl představit, co se bude dít a jaký vše bude mít směr a co vše se bude měnit a co vše se bude potřeba řešit, no 
prostě starostovala zřejmě v nejtěžším možném období a vše zvládla bravurně. Tímto bych velmi pěkně poprosil paní 
Dědkovou o odhalení našeho slavnostního Libštátského vyšívaného znaku. A tady ho máme v celé své kráse. A nyní 
poprosím Pavla Šimůnka o žehnání obecních symbolů, znaku a vlajky městyse Libštát.  

 

křest knih “Libštát 700 let 1322-2022 Na starých pohlednicích ze sbírky pana Jaroslava Matury”, “Libštát 700 let 
1322-2022 HISTORIE A SOUČASNOST Libštátských domů pana Petra Jerie”  

Nyní bych velmi pěkně poprosil, aby na podium přišel pan Jaroslav Matura a pan Petr Jerie. Milí pane Petře a 
Jaroslave, není to tak dávno co jsem Vás oslovil s prosbou a přáním připravit k výročí 700 let Libštátu na sál kulturního 
domu výstavu, jednak výstavu historických pohlednic pana Jaroslava Matury a pak výstavu historie a současnost 
libštátských domů pana Petra Jerie. 
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Jsem velmi rád, že jste oba na tuto myšlenku přistoupili a poskytli mi všechny potřebné materiály v digitální podobě. 

Teď už jen stačilo vše vytisknout, ostřihnout, a tak nějak poskládat na stoly na sále kulturního domu. Ale, ono se to, jak 
se to někdy stává, nějak zvrhlo.  

Se starými pohlednicemi, fotografiemi domečků a poskytnutými informacemi o domečkách si trochu graficky pohrál 
pan Miloslav Heřmánek (grafik, se kterým úzce spolupracuji), a co se nestalo.  

Kromě jednotlivých papírových listů s pěknou grafikou úpravou, které budou použité na výstavě, ze všeho vznikly i 
dvě krásné publikace, knihy v kroužkové vazbě, a to i v elektronické podobě, které budou dnes promítány na sále 
kulturního domu.  

Podařilo se něco, co nebylo vůbec v plánu, co má nevyčíslitelnou libštátskou historickou hodnotu, ale mám z toho 
upřímnou a velkou radost.  

Tímto bych obou pánům velmi pěkně rád poděkoval, předal dárečky a také ode mne brzy dostanou jeden výtisk 
jejich knih „Libštát 700 let 1322-2022 Na starých pohlednicích ze sbírky pana Jaroslava Matury” a “Libštát 700 let 1322-
2022 HISTORIE A SOUČASNOST Libštátských domů pana Petra Jerie”. Nyní společně tyto obě dvě knihy společně 
pokřtíme. 

křest knihy “ „Libštát 700 let (1322–2022)“ autora pana Jaroslava Vávry 
Nyní bych velmi pěkně poprosil, aby na podium přišel pan Jaroslav Vávra a pan Lubomír Fejfar. 
Vážení a milí spoluobčané, sousedé, rodáci a přátelé Libštátu, ve svých rukou držím ještě velmi teplou publikaci 

„Libštát 700 let (1322–2022)“ vydanou k oslavám první písemné zmínky o obci. Před 54 lety napsal pan ředitel Ladislav 
Lukáš v r. 1968 podrobnou a velmi hodnotnou knihu „To je naše obec“, ta dnešní je zřejmě druhou knížkou o Libštátě, 
která se nám pokusí ve stručnosti rozdílným pohledem a v jiném čase připomenout historii a současnost našeho 
Libštátu. 

Dovolte mi, abych upřímně poděkoval panu učiteli Mgr. Jaroslavu Vávrovi, který se ujal tohoto nesnadného úkolu. 
Jak ho znám, nemusel v sobě energii a nadšení vůbec hledat, protože má Libštát rád a dá se říci, že jím žije, někdy 
možná více než rodným městem Semily. Velké poděkování si zaslouží také pamětníci, kteří mu dali ochotně k dispozici 
své zápisy, zážitky a příběhy uložené hluboko v jejich mysli. Nesmíme zapomenout na fotografy a sběratele. Rovněž oni 
jsou v knížce zastoupeni důležitými dokumenty, krásnými dobovými i současnými fotografiemi ze života obce. Zkrátka, 
děkuji všem, kteří se jakkoli na této knížce podíleli a poskytli nám důležité informace. Nakonec se vše podařilo dokončit. 
Máte před sebou knížku o Libštátě, ve které si snad každý najde to své. 
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Tímto bych panu Jaroslavu Vávrovi a panu Luboši Fejfarovi, jakož to asi největšímu fotografu a sběrateli, který 

přispěl do knihy mnoha a mnoha fotografiemi, velmi pěkně poděkoval, předal dárečky, také ode mne poté dostanou 
několik výtisků této knihy. Nyní společně tuto knihu společně pokřtíme, aby mohla jít ihned do prodeje. Zároveň bude 
také kniha promítána prezentována na sále kulturního domu, kde bude na plátně rotovat společně s knihami 
historických pohlednic a libštátských domů. 

závěrečné poděkování 
Všem, kdo se na dnešních oslavách jakkoli podíleli, se sluší velmi pěkně poděkovat 
Poděkování patří, ředitelce Masarykovy základní školy v Libštátě, paní Mgr. Janě Markové a jejímu kolektivu učitelů 

a zaměstnanců, za organizaci dni otevřených dveří ve zdejší nádherné Masarykově základní škole. 
Velké poděkování patří i panu Josefu Chuchlíkovi a jeho týmu, za zorganizování a zpřístupnění dni otevřených dveří 

v bývalé Libštátské cihelně, kde má nyní překrásné sídlo jeho firma DS Holding a.s. 
Děkuji velmi pěkně i všem libštátským spolkům a organizacím, kteří si pro Vás připravili své výstavy ze své bohaté 

činnosti, v sále kulturního domu, jmenovitě Sboru dobrovolných hasičů, Tělovýchovné jednotě Jiskře Libštát, 
Mysliveckému sdružení Kavkázsko Libštát, Šachistům, Námořníkům, včelařům a Rytmusu. 

Děkuji velmi pěkně všem, kteří pro nás na dnešní den připravili velmi rozmanité, pestré, lahodné a velmi chutné 
občerstvení k našemu celodennímu zasycení. Velký dík Mysliveckému spolku Kavkázsko Libštát, Sboru dobrovolných 
hasičů Libštát, Tělovýchovné jednotě Jiskře Libštát, cukrárně Olala, panu Liborovi Barešovi a jeho týmu 
spolupracovníků, panu Dušanu Bodnárovi a jeho týmu, také slečně Anetě Jechové a jejímu týmu spolupracovníků a 
paní Andreje Košťálově a jejímu týmu v naší Vaší restauraci v KD. 

Velmi pěkně také děkuji všem fotografům, kteří z dnešní akce pořizují fotografie či videa. 
Nemohu zapomenout na poděkování paní Věře Kobrlové, panu Jardovi Fejfarovi, Petru Havlíčkovi, Dušanu Hankovi 

a Lukáši Fidlerovi, také paní Alici Bernatové, Hance Matouškové, a také slečně Anetě Jechové, která navrhla skvělé 
logo Libštát 700 let a která pro nás také připravila a většinu upomínkových předmětů. Všem, i těm, na které jsem třeba 
nedopatřením zapomněl, velmi pěkně srdečně děkuji. 

Zvláštní poděkování patří panu Ing. Miloslavu Heřmánkovi z Klatov, s nímž dlouhá léta spolupracuji na zviditelnění 
Libštátu, za všechny vykonané grafické práce a návrh pěkného loga, o které jsem ho požádal. Prezentuje naši obec 
navenek jako jediný městys v Čechách a na Moravě – nebo dvě obce, kde byly postaveny kromě katolického kostela sv. 
Jiří také dva kostely toleranční, což svědčí o jedinečném duchovním vývoji Libštátu. 

Na závěr nemohu zapomenout opět na pana Lubomíra Fejfara a pana Mgr. Jaroslava Vávru, kteří spolu se mnou 
tvořili nejužší tým, který od puntíků navrhoval, připravoval a dolaďoval vše na tento dnešní památný den, někdy to bylo 
hektické a velmi náročné, ale dali jsme do toho vše, co jsme tomu mohli dát, ale hlavně libštátské srdíčko. 

následující program 
Stále nám na sále KD až do cca 17,15 hodin probíhá výstava Libštátských spolků: Na sále pro Vás bude také 

připravena Výstava “Libštát 700 let 1322-2022 HISTORIE A SOUČASNOST Libštátských domů pana Petra Jerie” a také 
Výstava “Libštát 700 let 1322-2022 Na starých pohlednicích ze sbírky pana Jaroslava Matury”.  

Dále můžete stále až do 16 hodin navštívit Den otevřených dveří V Masarykově základní škole a také Den 
otevřených dveří v areálu firmy DS Holding (v cihelně), kde budete provedeni sídlem firmy a je tam pro vás připraveno i 
několik výstav. 

A co se bude dít teď v srdci Libštátu, v centru celého dění na našem libštátském náměstí?. K tanci i poslechu nám 
zahraje po velmi dlouhé době dechová hudba Táboranka Košťálov, pod vedením rodilého libštaťáka pana RNDr. Jiřího 
Jíny, kterému tímto velmi pěkně děkuji, že přijal mé pozvání a dnes nám tu slavnostní chvíli příjemně zpestří 
nádhernými českými i moravskými písničkami.  

Poté co nám Táboranka na podium skončí, což může být tak okolo 15 hodiny, tak bude kraťoučká technická 
přestávka, po které nám to tu rozjede a rozzáří a rozehřeje skvělá mlaďoučká znojemská cimbálová muzika Dyjavan. 
Tak se máme opravdu na co těšit. 

Poté se přesuneme do sálu kulturního domu, kde pro Vás bude od cca 18 hodin připraveno promítání od pana 
Luboše Fejfara, budou Vám promítány nejstarší filmové dokumenty o Libštátě. No a od cca 20 hodin vše zakončíme 
buď v restauraci, nebo také na sále kulturního domu na Oldies párty we all, to nejlepší z 90 let uvedou rozhlasové 
legendy DJ Aleš Mastník a DJ Aleš Hoření, kteří v Libštátě vystoupí po dlouhých 22 letech a zahrají nám ty největší 
české a zahraniční pecky pro všechny věkové kategorie. 

Zítra v neděli 18. září v dopoledních hodinách proběhnou slavnostní bohoslužby v evangelickém kostele (s 
cimbálovou muzikou Dyjavan a následném posezení na farní zahradě) a nedělní mše svatá v katolickém kostele. 
Zároveň bude také otevřena výstava na sále kulturního domu a to od 10 do 17 hodin. 
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Libštát 700 let 
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Libštát 700 let 
Ukončení 
Z celého srdce bych si přál, abychom si společně dnešní den, velmi pěkně užili, popovídali si se známými, seznámili 

se s neznámými, s přáteli, kamarády, spolužáky, které jsme třeba delší dobu neviděli a také abychom si vzpomněli na ty 
naše Libštaťáky, kteří mezi námi už bohužel nejsou. Společně zavzpomínejme, poseďme, popijme, pojezme, 
zatancujme si, odpočiňme si od každodenních starostí, a odnesme si zážitky, na které budeme rádi vzpomínat. Libštát 
slaví 700 let a to je pořádný důvod si to tu dnes opravdu společně velmi pěkně užít. 

Z celého srdce přeji Libštátu k jeho slavnému výročí do dalších let mnoho spokojených Libštaťáků, kteří budou na 
svůj domov pyšní a hrdí. Važme si jeden druhého, mějme rádi náš Libštát a zachovejme si úctu jeden k druhému. 

Děkuji všem, že jste k nám zavítali, přál bych si, aby se Vám u nás líbilo, a ještě jednou přeji krásný slavnostní den v 
našem Libštátě. 

Informace z radnice 
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LIBŠTÁT 

Výsledky voleb do zastupitelstva městyse Libštát na období 2022-2026 
Volební účast byla 55,10 % (v roce 2018 byla 63,36 %) což odpovídá 421 voličům (v roce 2018 bylo 493 voličů) ze 

778 ve volebním seznamu (v roce 2018 bylo 764) 
Do zastupitelstva obce byli Vámi zvoleni tyto zastupitelé:  

Pavel Janata (starosta)  326 hlasů  KDU - ČSL  
Mgr. Pavel Šimůnek   175 hlasů  KDU - ČSL  
Věra Kobrlová   168 hlasů  KDU - ČSL  
MUDr. Martin Malík   167 hlasů  KDU - ČSL  
Renata Havlíčková   163 hlasů  KDU - ČSL  
Jaroslav Fejfar  163 hlasů  KDU - ČSL  
MUDr. Vít Šlechta   215 hlasů  ODS  
Pavel Janata (zámostní) 177 hlasů ODS 
Aneta Jechová   130 hlasů  ODS  
Ing. Jan Šimůnek   129 hlasů  ODS  
David Farský   180 hlasů  Hasiči pro Libštát  
Miroslav Hloušek   158 hlasů  Hasiči pro Libštát  
Zdeněk Faistaver   156 hlasů  Hasiči pro Libštát  
Ing. Vítězslav Kříž   141 hlasů  Hasiči pro Libštát  
Pavel Vejnar   126 hlasů  Hasiči pro Libštát  
Ustavující zasedání Zastupitelstva městyse Libštát je předběžně naplánováno na středu 19.10. 2022 od 19 hodin na 

sále kulturního domu čp. 315. Ustavující zasedání se může v tomto termínu konat pouze za předpokladu, že nebude 
k soudu podán návrh pro neplatnost voleb v našem obvodu. Termín pro podání návrhu na neplatnost voleb uplyne 
v pátek 7. 10. 2022 v 16,00 hodin. Poté bude teprve zveřejněna řádná pozvánka na ustavující zasedání. 

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.  

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
 

Proběhne v sobotu 5. listopadu 2022 v 14:05 – 14:20 na náměstí. 
Přijímány budou následující druhy odpadů:  
- obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. 

olejových filtrů 
- oleje a tuky 
- absorpční činidla (znečištěný textilní materiál) 
- barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla 
- kyseliny a zásady (hydroxid) 
- nepoužitá léčiva (léky) 
- pesticidy (hnojiva) 

- akumulátory, baterie, články a zářivky 
Nebude přijímáno následující: 
- elektro 
- stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, 

lepidel, směsí apod. 
- nebezpečné odpady z podnikatelské činnosti 

Pozor! Vše musí být řádně označeno v uzavřených 
obalech a objemu a množství odpovídající provozu 
běžné domácnosti. 

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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Informace z radnice 

VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA OBJEKTU NAŠÍ RADNICE 
Jak už jsem Vás dříve informoval, pustili jsme se do rekonstrukce střechy 

radnice, respektive do výměny střešní krytiny. Starý a nefunkční šindel, který 
již delší dobu lítá ze 
střechy radnice do okolí 
bude nahrazen plecho-
vou falcovanou střešní 
krytinou. Při vstupu do 
budovy v době staveb-
ních prací buďte velmi 
opatrní a využívejte vsup 
do budovy dle aktuálních 
instrukcí. Velmi pěkně 
děkujeme za pochopení. 

KANALIZACE V LIBŠTÁTĚ | ŘÁDNĚ ZKOLAUDOVÁNA | PŘEPOJOVÁNÍ DO NOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | 

NENÍ ČAS OTÁLET 
S ohledem na řádné zkolaudování kanalizace, které již také nabylo právní moci a podmínky dané dotací na 

stavbu kanalizace Vás tímto velmi pěkně prosím a žádám o to, abyste již na nic nečekali a neodkládali Vaše 
připojení objektů na splaškovou kanalizaci. Pokud si s ničím nevíte rady a potřebujete odbornou, nebo jakoukoliv 
pomoc zastavte se na radnici, rádi Vám pomůžeme. Zároveň 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, nová kanalizace je řádně 
zkolaudována a je nutné se s ohledem na získanou dotaci připojit co nejvíce objektů, počasí zatím přeje tak 
Vaše přepojení na kanalizaci už déle neodkládejte. 

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 (tel.: 728 311 422) a Pavel Tláskal (tel.: 727 851 967), pan Miroslav Doškař 
(tel.: 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.  

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ 
fotografii na titulní stranu vyfotil pan Chymek, ostatní překrásné fotografie z oslav 700 let Libštátu jsou od pana 

Fejfara, Márynky, Z. Matury, Práška a paní Bucharové. Všem velmi pěkně ještě jednou děkuji za zdokumentování této 
překrásné akce. 
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Informace z radnice 
LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ | PŘED 25 LETY | ŘÍJEN - LISTOPAD 1997 

Je přílohou na webových stránkách městyse Libštát a na Facebooku. S ohledem na některé velice zajímavé články, 
které je dobré připomenout, jsem se rozhodl zveřejnit top článek přímo do aktuálního čísla zpravodaje.  

LIBŠTÁT 700 LET 1322-2022, LIBŠTÁT 1322 | 1525, PŘEKRÁSNÉ KNIHY A UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY 
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, tašky a kšiltovky s logem Libštátu. Vše je možné vidět a zakoupit na 
radnici. Dále je na radnici možnost zakoupit překrásnou knihu Libštát 700 let 1322-2022 p. J. Vávry. Dobrou zprávou je, 
že budou k prodeji (čekáme na nacenění knih z tiskárny) i dvě nové úžasné knihy, a to Libštát 700 let 1322-2022 
Historie a současnost libštátských domů pana Petra Jerie a Libštát 700 let 1322-2022 Na starých pohlednicích ze sbírky 
pana Jaroslava Matury. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

V úctě k Vám Váš Pavel Janata | starosta 

LIBŠTÁTŠTÍ JUBILANTI 
V měsíci říjnu slaví své životní jubileum 

paní Grazyna Stakorská. 
Srdečně blahopřejeme. 
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Knihovna v Libštátě 
Milí čtenáři, v září se v naší 

knihovně uskutečnilo tematické 
odpoledne s názvem Do knihovny za 
svatým Václavem. Připraveny byly 
různorodé úkoly, ať už vědomostní či 
tvořivé. Pro děti se konalo 
maňáskové představení, které si 
připravil Pavel Šimůnek, za což mu 
velmi děkujeme. V závěru nechyběl 
zpěv Svatováclavského chorálu. 

Do konce roku pro vás chystáme 
ještě několik akcí. První z nich je 
Bobří turnaj, na který bychom vás 
tímto velmi rádi pozvali. Konat se 
bude v pátek 21.10. od 14.00 v 

knihovně. Jedná se o turnaj v karetní 
hře Bobří banda, která je určena 
všem od 6 let. Pokud hru neznáte, 
nevadí. Pravidla vám vysvětlíme na 
místě. Z organizačních důvodů vás 
prosíme o nahlášení účasti předem 
na email knihovna@libstat.eu. 
Děkujeme a těšíme se na Vaši 
účast. 

Na konci října bude výjimečně 
knihovna otevřena ve čtvrtek 27.10. 
od 13.00 do 16.00. Den poté, v 
pátek 28.10., bude v knihovně 
zavřeno. 

Anežka Plívová

Škola a školka v Libštátě 
A JE TO OPĚT TADY!

Naše děti jsou zpět ve škole. 
Nový školní rok 2022/2023 byl 
slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. září 
v 8:00 hodin proslovem paní 
ředitelky Mgr. Jany Markové, která 
se ohlédla za minulým školním 
rokem a seznámila nás se 
zrealizovanými projekty školy. 
Vzápětí s přáním úspěšného 
školního roku navázal i pan starosta 
Pavel Janata. Věříme, že tento 
slavnostní den splnil všechna 
očekávání především pro nové 
žáčky první třídy, kteří dorazili 
společně se svými rodiči.  

Zároveň jsme také přivítali nové 
žáky 6. třídy z obce Košťálov. V 
termínu od 5. do 7. září tato třída 
absolvovala již tradiční adaptační 
pobyt v hotelu Horský domov ve 
Strážném, kde měli žáci možnost 

lépe se poznat a navázat přátelské 
vztahy se svými spolužáky.  

V sobotu 17. září 2022 byl v 
rámci oslav 700 let od první písemné 
zmínky o Libštátě u nás ve škole 
Den otevřených dveří, jehož se 
zúčastnili stávající i bývalí učitelé a 
žáci, obyvatelé a rodáci Libštátu a 
další přátelé školy. Věříme, že si to 
všichni užili, zavzpomínali na chvíle 
strávené ve školních lavicích a též 
se podívali na to, co se ve škole 
změnilo.  

Koncem září jsme navázali na 
spolupráci se školou v německém 
Ortrandu. Na dvoudenní pobyt přijeli 
žáci 5. třídy, kteří se nejprve 
seznámili s naší školou a jejím 
okolím a pak se svými vrstevníky 
prožili odpoledne plné her a soutěží. 
Druhý den všichni společně vyrazili 

vlakem do Liberce, kde si užili 
návštěvu ZOO ve třech jazycích. 
Pokud nám situace dovolí, 
naplánovali jsme i další akce, které 
bychom rádi v letošním roce 
uskutečnili.  

Žáci budou mít možnost 
reprezentovat školu v různých 
sportovních a vědomostních soutě-
žích a zúčastnit se plánovaných 
preventivních programů a exkurzí. 
Zájmové kroužky se rozjíždí, jejich 
nabídku spolu s dalšími aktuálními 
informacemi naleznete na stránkách 
školy.  

Jistě budete mile překvapeni 
dotykovým info panelem ve 
vstupních prostorách školy a novým 
grafickým zpracováním oficiálních 
webových stránek školy.  

Děkujeme za Vaši přízeň. 

 

mailto:knihovna@libstat.eu
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Škola a školka v Libštátě 
„ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY“

V červenci, po rozloučení se 
školním rokem 21/22, se opět ve 
školce pustili do práce řemeslníci, a 
pokračovalo se v úpravách a 
opravách prostor. Tentokrát byly na 
řadě – obě přípravny jídel, vše je 
nové – obklady, dlažba, kuchyňky 
s ohřívačem vody, myčky, místo 
radiátorů jsou topné žebříky - 2x WC 
/obklady, dlažba/ pro zaměstnance a 
veřejnost, zde byla zbourána příčka 
a prostor se tím stal bezbariérovým - 
dále bylo položeno nové lino, v šatně 
učitelek, chodba a schody. Co nás 
již delší dobu tížilo, bylo najít formu 
zastínění na jižní straně školky, kde 
si děti rády hrají, a pokud svítí 
sluníčko, není kam se schovat do 
stínu. Hledali jsme různé možnosti, a 
po několika neúspěšných jednáních / 
cena, sněhové pásmo…/ se zadařilo 

a v současné době již netrpělivě 
čekáme na montáž dvou výsuvných 
markýz. Toto všechno bychom 
nemohli realizovat bez podpory 
zřizovatele, Městysu Libštát, a jeho 
pracovníků, poděkování za odvede-
nou práci, a dodržení termínů, též 
patří našim již dlouholetým 
„pracantům“ – p. P. Janatovi st./ 
zednické práce, obklady, dlažba/, p. 
Z. Urbánkovi/ elektro práce a 
údržba/, M. Kousalovi/ bourání, 
instalatérské práce, malování/, firmě 
Boch interioo. Od 1. září jsme tak 
mohli zahájit nový školní rok 
s celkovým počtem 41 dětí, ve věku 
2 -7 let, rozdělených do dvou tříd – 
„Berušek“ – mladší děti 2-4leté a 
„Žabiček“ – dětí starších a plnících 
povinnou předškolní docházku. Mezi 
zapsanými dětmi máme dítě 
s přiznaným podpůrným opatřením, 
dítě s individuálním vzděláváním a 
dítě azylanta. Pro děti i jejich rodiče 
chystáme opět různorodý program, 
v září proběhla informativní schůzka 
pro rodiče, a pro děti výlet, původní 
program, který se měl konat venku, 
nám zkazilo počasí a vše se na 

poslední chvíli muselo změnit, 
řádění v Herně mlýn Sedmihorky se 
dětem líbilo a parádně si to užily. …a 
o tom, jak se daří, co se povedlo a 
nepovedlo, rádi příště napíšeme 

S přáním hezkých podzimních 
dní prožitých ve zdraví  

Dana Kousalová, za MŠ Libštát

Historie a současnost 

DŮM ČP. 46 

23. února 1752 se ujal chalupy od Jana Kříže Josef Kříž a jejich rod. Vlastnil až do roku 1858, nějaký čas kovárna. 
Při sčítání v roce 1910 jsou zde zapsány 2 rodiny – 7 osob. Při sčítání roku 1921 jsou zde zapsány 2 rodiny – 8 osob. 
V I. Světové válce zde bydleli Řehořkovi. Roku 1970 proběhla přístavba domu do dvora. Roku 1978 stavba garáže a 
kůlny. Kolem roku 1995 postavena truhlářská dílna. Asi v roce 2005 byla nová střecha (umělý šindel), v roce 2010 nová 
omítka se zateplením. 
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Aktivní registrovaní a neregistrovaní sportovci našeho Libštátu 
Tak a máme tu opět tu naši novou rubriku, trochu mne 

mrzí, že se naši Libštátští sportovci a jejich rodiče zatím 
moc aktivně do této rubriky moc nezapojili, ale já vím, že 
všechno chce svůj čas. A tak i tak znovu 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 nevíme, 
tak to pojďme prosím společně napravit a změnit, nebo 
rubrika zanikne, tak jako pomalu zaniká jakýkoliv sport a 
sportování všeobecně, což by byla veliká škoda. 

PAVEL JANATA, STA (R. 1977) A JIŘÍ JANATA (R. 2011)
OLFINCAR HRADECKÝ PŮL/MARATON 2022, neděle 2. října 2022 

V překrásnou sluneční neděli rodina Janatových 
vyrazila do Hradce Králové na první běžecké závody 
mimo Libštát. Jednalo se o největší běžecké závody 
v Královehradeckém kraji a to již 10. ročník OLFINCAR 
HRADECKÝ PŮL/MARATON 2022. Jiří Janata se účastnil 
dětského závodu ve své kategorii 10-11 let v délce 600 m, 
kterou vyhrál s krásným časem 0, 02,10 hod. Pavel 
Janata si splnil svůj celoživotní sen a vyběhl do svého 
prvního maratonu v životě v délce 42,195 km. Zaběhl 
napoprvé v překrásném čase 4,00,55 hod. V tomto 
případě vyhrává ten, kdo se maratonu vůbec zúčastní a 
kdo se dostane do cíle, byl to neskutečný a nezapome-
nutelný zážitek na celý život. Závody to byly opravdu 
úžasné a určitě ne poslední, co Janatovi kluci běželi.   
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„To je naše obec“ – citace knihy 
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA (2. ČÁST KAPITOLY)

Dlouhotrvající válka měla vliv i na 
morální život lidu. Rozmohla se 
závist, sobectví, krádeže, 
udavačství, ochabla láska k 
bližnímu, rozmohla se lichva. / vznikl 
název keťas/ .l q pšenice se 
prodával pod rukou za 1000 K, l kg 
pšeničné mouky až za 26 K. Roku 
1918 hned na začátku se ukazovalo, 
že se blíží konec. Rostly dezerce, 
vojáci se úmyslně zraňovali, aby 
nemuseli na frontu, potravinové 
lístky nebyly kryty zásobami, rostl i 
mravní úpadek mládeže, která celá 
léta vyrůstala bez otce a špatně 
docházela do školy. Škola také 
trpěla nedostatkem učitelů, kteří byli 
povoláváni k vojenské službě. Třídy 
byly spojovány tak, že sotva pojaly 
velký počet žáků. Příznačný je pro 
tato léta počet slavnostních 
bohoslužeb za účasti žactva. 

Tak v posledním válečném roce 
1917/18 byly: 

17.8. v římskokatolickém kostele 
bohoslužby k narozeninám Jeho 
Veličenstva  

 l.9. k zahájení školního roku 
zakončené rakouskou národní 
hymnou 

 3 11.jmeniny Jeho Veličenstva a 
poděkování za válečné úspěchy v 
Itálii, 

 9.12. za zachránění Jeho 
Veličenstva od utonutí, 

 27.4. jmeniny Jejího Veličenstva, 
 13.7. ukončení školního roku - 

na ukončení každé mše " Zachovej 
nám hospodine "  

Od 3.května do prázdnin chodila 
školní mládež třikrát týdně do 
kostela s doprovodem učitelů, 
dvakrát se zúčastnila průvodu o 
křížových dnech, třikrát ve školním 
roce byla u zpovědi a podrobila se 
jedné náboženské zkoušce. 

Posléze přišel památný měsíc 
říjen. Dne 28.října 1918 v 6.35 hodin 
odpoledne došel na tehdejší nádraží 
Libštát / dnes Košťálov / telegram o 
prohlášení československého státu. 
Zpráva se jako blesk rozšířila po 

obci, na domech se objevily dlouho 
ukládané bíločervené prapory a 
německé nápisy a znaky bývalé říše 
na poště, četnické stanici a trafice 
byly odstraněny. Ještě téhož večera 
se sešlo obyvatelstvo ozdobené 
stužkami v národních barvách, zříd-
ka trikolorou, na náměstí, kde z 
balkonu čp. 41 k shromáždění 
promluvil Petr Marušiak, duchovní 
správce augsburského vyznání v 
Libštátě. " Lide československý! Tvůj 
sen se stal skutkem. Stát českoslo-
venský vstoupil dnešního dne v řadu 
samostatných států světa", těmito 
slovy zakončil svůj projev. 

Smutnou památkou na světovou 
válku je seznam těch, kteří se do své 
obce nevrátili. 
Na frontách padli:  
 Josef Opočenský 

 Alois Pánek 
 František Holata 
 František Fejfar 
 Antonín Martínek 
 Josef Říha 
 Josef Tuláček 
 Josef Devátý 
 Alois Čech 
 bratři Josef a Jan Fišerovi 

Na vojně zemřeli:  
 Josef Kavan 
 Josef Chuchlík čp.144 
 Antonín Kobr 
 Josef Kousal čp.145 
 Josef Plichta 
 Josef Vágenknecht 
 Jindřich Šlechta 
 František Kovář 
 Ludvík Skrbek 
 Josef Janda 
 Antonín Kubíček 

Nezvěstní:  
 Emanuel Vinklář 

 František Korbelář 
 Pavel Špicar 
 Antonín Čipera 
 Petr Mašek 
 Josef Václavík 
Ve většině obcí se hned po válce 

odhalovaly pomníky na památku 
obětí světové války. U nás se začalo 

o věci uvažovat až roku 1933. Akce 
se ujal ředitel měšťanské školy 
František Večerník. Konány sbírky 
po domech a výsledek 3000 Kč byl 
uložen v Kampeličce. Návrh na 
památník vypracoval J. Stolze, 
ředitel Štěrkových podniků v 
Košťálově. Památník měl být 
postaven před školní budovou k 
20.výročí vzniku světové války v 
roce 1934 Podle Stolzova návrhu 
tvořila pomník v podstatě velká 
kamenná deska, na které spočívaly 
3 krychle s nápisy 1914 a 1918. Asi 
uprostřed se tyčil čtyřstranný sloup 
se státním znakem a vedle něho 
směrem k cestě šikmo seříznutá 
čtvercová deska s nápisem: 
„Padlým hrdinům“ K zřízení památní-
ku z neznámých důvodů nedošlo - i 
osud fondu je neznámý - a Libštát je 
jednou z mála obcí, kde tato trvalá 
upomínka strašné války není. 
Jako invalidé se z války vrátili: 

 Rudolf Piroch 
 František Havrda 
 Petr Šádek 
 Emanuel Vlček 
 Josef Seidl 

Jako legionáři se vrátili:  
 Antonín Ryšlavý 
 Josef Hanč 

 Karel Vondráček 
 Josef Polák 
 František Dědek 
 Vratislav Kříž 
 František Novák 
 Josef Machek 
 František Fišera 
 Josef Šťastný 
 Václav Kosař - ruští legionáři 
 Josef Rohlíček - italský legionář 

Možnost vstoupit do legií měli a 
neučinili tak: 

 František Vávra 
 Jaroslav Halama 
 Josef Jína 
 Hugo Musil 
 Jaroslav Devátý 
 Jan Prášil 
 Karel Pitro 
 František Dejmek
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„To je naše obec“ – citace knihy 
LIBŠTÁTSKÁ PŘÍJMENÍ

Již od 15.století se ukazovala 
nutnost rozlišovat několik osob téhož 
křestního jména. Taková potřeba 
nastala při nějakém právním jednání 
kdy bylo třeba napsat jeho výsledek 
písemně. Pomáhali si tak, že ke 
křestnímu jménu přidali jméno 
otcovo, matčino i manželčino, např. 
Štěpán syn Havlův, nebo jen Štěpán 
Havlův. Tak vznikla první příjmení, 
avšak často nepevná a nahodilá. 
Tak např. roku 1604 žil V Libštátě 
Jiří Šimků, jinak Holoubků, ale jeho 
vnuk si říkal Jan Holub. Roku 1648 
se objevuje Václav Vondráčkův jinak 
Mikuláškův, ač otec nebyl Mikuláš. 
Po něm následovala tři pokolení 
jménem Vondráček, ve čtvrtém 
pokolení byl syn Mikuláš Adam a 
vnuk Vojtěch Mikulášek. Přípona-" v 
" se časem odsouvala. Roku 1604 žil 
u nás Jakub Kotlářův, z čehož 
vzniklo příjmení Kotlář. Už tehdy 
nevznikala příjmení jen z jmen 
křestních. Roku 1604 se připomíná 
Jan Zub, roku 1618 Pavel Švábek, 
jinak Bradů, roku 1604 Jiřík Pardus. 
Pojmenování osob příjmením se 
ustálilo teprve v 18.století po vydání 
jozefínského zákona. 

Po jazykové stránce jsou některá 
jména velmi zajímavá, ať už proto, 
že se zde objevují slova nebo jejich 
základy, jejichž význam je dnes 
neznámý nebo zatemněn nebo 
proto, že jejich studium ukazuje, jak 
velkými změnami prošlo jméno od 
svého vzniku. To se týká hlavně 
jmen vzniklých ze jmen křestních a z 
cizích základů. Dále ukazuje 
neobyčejnou bohatost českého 
jazyka, který často od stejného 
základu dovedl utvořit různé tvary a 
tvořil pojmenování osob téměř 
nezpočetným způsobem. To platí 
hlavně u takových případů, jako jsou 
jména odvozená od některých 
křestních jmen, např. Jan Václav a 
jiné. Podle způsobu jakým byla 
jména tvořena, známe několik 
skupin. Některá jména jsou utvořena 
ze jmen přídavných a označují 

tělesné nebo duševní vlastnosti 
jejichž základem je nějaký 
charakteristický rys povahy nebo 
podoby. Tato jména vznikla jako 
pozdější přezdívky, tj. člověk je 
dostal podle svých skutečných 
vlastností. Předpokládá se, že někdy 
přijetím takového jména měla osoba 
dostat vlastnosti jeho významem 
určené. 

U nás jsou to tato jména: 
Bílek, Belda / kolébavě choditi 

/,Culík / pískati, žvaniti, culiti /, 
Čáka,Čmuchálek, Duda /dudá na 
roh, troubiti/ i/, Holec / připomíná se 
již od roku 1222 /, Holeček / 
připomíná se od roku 1365 /,Hraba, 
Holata, Hrubý, Havrda, /kdo křičí, 
silný hlas vydává / Hnyk / hníkati ve 
vysoké poloze, nepěkně zpívati /, 
Chuchlík, Chlupáč Jebavý / jebouti, 
drbati, česati / Korbelář, Kratochvíl, 
Klas, Kaňka, Konečný, Kobrle/ 
neposedný, škubati se, trhati / 
,Kavan / z kmene kav=vydávati křik, 
viz. kavka /, Kvoch/ náleží ke kvokati 
/, Křapka / křapati /, Láska, Menšík, 
Malý, Pilný, Prskavec, Podzimek, 
Palounek,/ člověk poličatý = velké 
nebo tvrdé hlavy /,Rohlíček, Svatý, 
Svoboda, Smutný, Stříbrný, 
Sucharda, Šedivý, Šťastný, Špína, 
Šťovíček, Šádek, Škaloud, / vyceniti 
zuby /, Votoček / kdo se umí otáčet /, 
Zelenka, Zelinka,, Žalský, 
Pozdníček, Skrbek/ od skrbliti, 
střádati /. Další skupina jsou jména 
vzatá z říše zvířat a rostlin. Některá 
tato jména byla přezdívkou, nebo 
narážkou na některou vlastnost, 
vyjádřenou obrazně / metaforicky /. 
jména v této skupině vznikala více 
na venkově. Beran / r.1377 / 
Bedrník, Brunclík, Čermák, Doubek, 
Heřmánek, Holub / r. 1339 / Ježek / 
r.1346 /, Jeřábek, Kmínek, 
Koudelka, Kocour 1410 / Klas, 
Kotyk, Makovička, Máka Peroutka, 
Pochop, Slavík, Skřivánek, Vlček, 
Višňák, Vrbata, Volšička. Značný 
počet příjmení vznikl přímo ze jmen 
křestních a to ze jmen slovanských 

světců nebo českých variant, či 
volných překladů některých cizích 
jmen křesťanských. Původní jméno 
bylo však nepohodlné svou délkou a 
proto byla krácena často tak, že ze 
jména zůstala jen první slabika / 
Václav-Vach / a k tomu základu 
přistoupila přípona. Patří sem: 
Albrecht, Blažek, / Blah /,Brož /1367 
/ ,Bláha/ Blah /,Bartoníček / 
Bartoloměj /,Crha /z Cyril l496 / 
Danihelka Daniel Franc, Havel, 
Havlíček / Havel / Honců, / Jan / 
,Hanuš / Jan / Havlišta / Havel / 
Janata, Jandourek / Jan / Jancák / 
Jan / Jech / Jan /, Janda / Jan 1337 
/, Jína, Jindřich, Jiříček, / Jiří /, 
Junek, / Jan /, Jerie, / Jiří /, Kříž / 
kdysi křestní jméno /. Kolda / 
Mikuláš /, Kubánek / Jakub /, Kliment 
/ Klement /, Lukeš / z Lukáš /, 
Mikolášek / Mikuláš / Martínek / 
Martin /, Mach / Martin /, Melichar, 
Macháček, / Martin /, Mikule / Martin 
/, Matura / Matěj /, Otto, Pechánek / 
Petr /, Pitruška / Petr / Pavlů / Pavel 
/, Peš / Petr /, Říha / Řehoř /, 
Šimáček / Šimon / ,Šimůnek / Šimon 
/, Štěpánek / Štěpán 
/,Tomáš,Vondráček / Ondřej 
/,Vacátko / Václav /,Václavík / 
Václav /,Vojtíšek / Vojtěch / Vaňátko 
/ Václav / Váňa / Václav 12.stol. / 
,Vancl / Václav /, Vávra /Vavřinec 
/,Valeš / Valentin /, Valenta / 
Valentin /, Zika / Zikmund /. Jiná 
skupina příjmení, původně přízvisek, 
vznikla ze jmen místních kdo 
pocházel nebo se přistěhoval z 
Hradce byl zván Hradecký. Z 
místního jména Lhota máme 
příjmení Lhotecký, ale také Lhota. 
Příjmení vzatá ze jmen národních, z 
názvu zemí, krajů neznamenají vždy 
že dotyčná osoba pochází z oné 
země. Bývají to narážky na některé 
okolnosti životní, např. cestování po 
cizině atd. Jsou to: 

Bukovský, Brandejský, Čech, 
Hradecký / l378 /, Horák / l379 /, 
Kopecký, Lhota /1497 /, Landovský, 
Morávek, Opočenský, Polák, /4.stol./ 
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Poláček, Poloprutský / bydlí v 

poloproudu Radonský / Na majetku 
Radonově /, Semanský / Semanín /, 
Stránský, Švejda. 

Názvy hodností světských nebo 
duchovních nebo stavovská 
označení se vysvětlí nejsnáze 
odvozením z přezdívek: Dvořák, Král 
/ 1367 /, Pánek, Šolc/ 
Schulze=rychtář /, Půlkrábek, 
Zeman, Zemánek. 

Jiná skupina příjmení rozlišuje lidi 
podle jejich zaměstnání Bednář, 
Báča, Dejmek, Chalupníček, Kozák, 
Kovařík, Kovář, Kosař, Klobouček,/ 
1501 /, Sedláček / 1413 / Šindelář, 
Šafář, Těhník / souvisí s těžiti 
/.Vodák, Živnůstka, Prášek.. 

Příjmení cizího původu bývají 
rozmanitě upravena /zčeštěna/ 
hláskově i příponami: 

Bergman, Batkovič, Cerman, 
Dytrych, Erlebach, Erban, Erben, 
Fidler, Fischer, Fejfar /1571/, 
Fleiberk, Faltus, Fišar, Flajšr, 
Faistauer, Glos, Hofman, Kuhn, 
Kouble, Kraus, Maluda, Mandekora, 
Manec Morin, Nykl, Nýdrle, Paikr, 
Pitro, Pichl, Richtr, Rosemberg, 
Rais, Řehoř, Řehořek, Seifert, Seidl, 
Sopko, Škop, Šáfr, Šec, Špáta, 
Špicar, Šrytr, Šremr, Štembera, 
Tauchman, Ulvr, Vinklář, Underer, 
Pančenko. 

Nejen u nás, ale všeobecně není 
odvozeno mnoho českých příjmení z 
popisu rodinného a vůbec 
společenského poměru. Tento 
způsob pojmenování lidí nebyl u 
našich předků nejužívanější: Boček, 
Bradáček, Devátý, Dědek. 

 Velký počet českých příjmení 
jsou přezdívky, ať už ve tvaru 
podstatných jmen nebo ve tvaru 
příčestí minulého. Tato poslední jsou 
vlastně narážky na některé skutečné 
nebo domnělé vlastnosti záliby, 
zaměstnání atd. V naší obci jsou to 
tato příjmení: 

Bečka, Drápal, Dosoudil, Dlabal, 
Dlabola, Hodboď, Halíř, Houžvička, 
Houška / nebuď houškou=krbcem / 
píše Lomnický, Otevřel, Prášil, 
Plichta, Vraštil, Vedral, Votrubec, 
Zavrtálek / l4.st./ 

Některá příjmení odolávají 
vysvětlení jazykovému. Sem u nás 
například patří Kynčl. 

Ladislav Lukáš 

Chystané akce 

POZVÁNÍ NA DOBROČINNÝ BAZAR V KD LIBŠTÁT 

Farní sbor ČCE připravuje opět dobročinný bazar, tentokrát v menším rozsahu. Bazar proběhne ve dnech 25. - 28. 
10. 2022. O časech prodeje budete včas informováni. Budeme nabízet zboží všeho druhu. Srdečně zveme. 

DUŠIČKOVÝ PRŮVOD

Vážení občané Libštátu, 
je doba, ve které jsme zavaleni 

spoustou nových a módních trendů 
ve všech oblastech života. Také v 
duchovním pojetí jeho smyslu se 
objevilo mnoho nových směrů, kultů 
a náboženství. Bylo logické, že po 
sametové revoluci, v době, kdy se 
uvolnila svazující pouta, se objevily 
nejen směry předkřesťanské, 
novopohanské, ale i ze zcela 
odlišných kulturních prostředí, 
kterým je těžké porozumět, bez 
zkušeností. Zájem o křesťanské 
pojetí našich životů je dlouhodobě 
nízký. Je to jistě dáno chybami na 
straně církve, její neobratností, 
chybami jejich představitelů, ale také 
selháními konkrétních jedinců 
hlásících se ke křesťanství. Z druhé 
strany byla církev očerňována 
z důvodů mocenských, politických či 
jiných neprávem. Tyto skutečnosti 

přispěly k tomu, že církev má ve 
společnosti jisté negativní 
předpochopení. Mnozí lidé, aniž by 
věděli proč, přistupují k otázkám víry 
a církve s despektem a přehlížením.  

Mám velkou touhu zasadit se o 
přiblížení skutečné tváře církve a 
jejího pochopení smyslu života. 
Vstoupit do dialogu se současnou 
kulturou a ukázat jí, co církev 
předkládá k věření. Není to nic 
zkostnatělého, stále stejného nebo 
dokonce směšného. Teologie, která 
nám pomáhá pochopit náš vztah 
k Bohu je věda, která se dosti 
dynamicky vyvíjí a jako každá jiná 
věda přináší nové objevy a poznání 
a z nich vyplývající teorie. Navíc je 
potřeba do každé doby nově 
vykládat a překládat věrouku, aby 
byla srozumitelná. Jsem 
přesvědčený, že katolická víra má 
modernímu člověku co nabídnou a 

zdaleka nepatří do zapomnění, nebo 
starého železa. 

2. listopadu si připomínáme 
památku zesnulých. Víra nás učí, že 
zemřelí procházejí očistcem, kde 
očišťují svá srdce, aby byli schopni 
vstoupit do společenství s Bohem a 
jeho svatými. Církev také věří, že je 
dobré se za zemřelé modlit a 
přinášet oběti, aby lépe zvládli tento 
přechod do věčnosti. V tento den se 
proto konají různé pobožnosti. A 
také my nechceme zapomenout a 
doufáme, v budoucí setkání v nebi. 
Chtěl bych vás pozvat na průvod se 
svíčkami v 18 hodin z náměstí od 
sochy Panny Marie na hřbitov, kde 
bude krátká modlitba za zemřelé.  

Průvod bychom uskutečnili pouze 
za příznivého počasí. 

Pavel Šimůnek, jáhen
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