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V Libštátě to žije 

LIBŠTÁTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK | SO17/12 | FOTO PAN ZDENĚK MATURA, ZDROJ NASEPOJIZERI.CZ 
Velmi pěkně děkuji organizátorům krásného tradičního vánočního jarmarku u Janatů ve dvoře, všem prodejcům a 

návštěvníkům. Věřím, že jste si jarmark moc užili, tak zase za rok (sta). 

ŽIVÝ BETLÉM A BETLÉMSKÉ SVĚTLO | NE18/12 | FOTO PAN LUBOMÍR FEJFAR 
Již podruhé patří také velké a upřímné poděkování všem (organizátorům, amatérským hercům, technickým 

pracovníkům, rodinným pomocníkům i živým zvířátkům, která nám jejich majitelé zapůjčili), kteří se na této podvečerní, 
nedělní nádherné adventní akci a živém betlému jakkoli podíleli. A také samozřejmě Vám všem, kteří jste k nám do 
Libštátu přišli a užili si krásnou adventní atmosféru společně s námi. Bylo to druhé představení, trochu jinak pojaté, ale i 
tak opět nádherné. Největší poděkování patří opět slečně Anetě Jechové, paní Věře Kobrlové, panu Pavlu Šimůnkovi a 
panu starostovi. 
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V Libštátě to žije 

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY | ÚT20/12 | FOTO PAN PAVEL JANATA, STAROSTA  
Mám velikou a upřímnou radost z překrásné Vánoční besídky, kterou si pro nás opět po třech letech připravili učitelé 

se svými žáky naší Libštátské školy. Videozáznam celé besídky pořízený starostou skrz objektiv videokamery pana L. 
Fejfara, je k vidění na libštátském facebooku, který je sdílen i na našich webových stránkách (sta). 
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V Libštátě to žije 
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA | NE25/12 | FOTO TAMPELBAND  

Úžasných 201 platících návštěvníků tradiční Libštátské Štěpánské zábavy se bavilo jak se patří a já za to velmi 
pěkně děkuji kapele Tampelband. Velký dík patří organizátorům a pořadatelům (obecním zastupitelům: starostovi Pavlu 
Janatovi, paní Věře Kobrlové, panu Jaroslavu Fejfarovi, panu Ing. Janu Šimůnkovi, panu Pavlu Vejnarovi, panu 
Míroslavu Hlouškovi, panu Davidu Farskému a manželům Broňovi a Stanislavě Piry) a zaměstnancům a brigádníkům 
„naší Vaší“ restaurace v KD, že se vše dobře a bezproblémově zvládlo, tak zase za rok. 

 

35. ROČNÍK LIBŠTÁTSKÉHO VÁNOČNÍHO ŠACHOVÉHO TURNAJE | PÁ30/12 | FOTO PAN PAVEL JANATA, STA. 
Tradiční a vyhlášený Vánoční turnaj v bleskovém šachu na konci roku 2022 vyhrál pan Duczynski Martin (ŠK Jičín), 

na druhém místě byl pan Zima Jan (ŠK Zikuda Turnov) a na třetím místě Dolenský Filip, hrající za ŠK Jičín. Za zmínku 
stojí určitě krásné umístění pana Dolenského Milana (ŠK Libštát), který skončil na šestém místě  a krásné třicáté místo 
jednoho ze zakladatelů Libštátského šachového oddílu Libštát (založen v roce 1977-nádherné 45 leté trvání oddílu) 
pana Farského Jiřího. Velmi pěkně děkuji organizátorům této úžasné tradiční sportovní libštátské akce, na kterou se 
každoročně sjíždějí šachisté z širokého okolí. 
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SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2023, NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ | NE1/1 | FOTO PAN L. FEJFAR 

Velmi pěkně děkuji Vám všem, kdo jste přišli v neděli 1.1.2023 na Nový rok na libštátské náměstí, kde jsme společně 
oslavili příchod Nového roku 2023. Velmi pěkně také děkuji všem, kteří se na této nádherné akci jakkoli podíleli a 
neskutečný velký dík patří široko daleko nejlepšímu, vyhlášenému ohňostrojaři, libštaťákovi panu Liboru Barešovi za 
nádherný novoroční ohňostroj, který nás všechny velmi ohromil. Mám velikou radost, že jsme se mohli v novém roce 
společně potkat a také z toho, jak nám to hned na začátku roku 2023 v Libštátě pěkně žije. 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LIBŠTÁTĚ | SO7/1 | FOTO PAN L. FEJFAR 
V sobotu 7.1. se na sále KD konala výroční valná hromada Libštátských dobrovolných hasičů, na které starosta pan 

Pavel Janata velmi pěkně poděkoval místní jednotce SDH Libštát za mimořádné a obětavé nasazení při zdolávání 
požáru domu s pečovatelskou službou v Libštátě ve dnech 9.-10.12. 2022 a předal jejím členům písemné poděkovaní a 
malou pozornost starosty. Podobné ocenění starosta také osobně předá (předal) starostům obce Nová Ves nad 
Popelkou, Lomnici nad Popelkou, Košťálov. Starosta také udělil pamětní list paní Stanislavě Havlíčkové, za velmi 
důležitou, rychlou, obětavou a významnou pomoc při záchraně evakuovaných obyvatel při požáru tohoto domu a k tomu 
ji předal dárkový koš. 
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Informace z radnice 
VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, SOUSEDÉ, RODÁCI A PŘÁTELÉ LIBŠTÁTU, 

Velmi rád bych Vám v úvodu našeho Libštátského zpravodaje, na počátku roku 2023 připomenul slavnostní zahájení 
příchodu nového roku v Libštátě, které se konalo v neděli 1. ledna 2023 v 17,30 h na našem libštátském náměstí. Níže 
jsou uvedeny přepisy krátkých proslovů starosty městyse Libštát pana Pavla Janaty a jáhna římskokatolické církve pana 
Pavla Šimůnka. Videozáznam z této krásné akce, pořízený panem L. Fejfarem, je k vidění na libštátském facebooku, 
který je sdílen i na našich webových stránkách. 

Proslov starosty:  
Hezký sváteční večer milí spoluobčané, libštaťáci, 

sousedé a přátelé Libštátu 
Včera jsme se rozloučili s rokem 2022, ve kterém jsme 

si připomínali výročí 700 let od první písemné zmínky o 
Libštátě. Také jsme tu Libštátskou 700 v září pěkně a 
důstojně oslavili. Budeme mít a máme na co vzpomínat. 

Velmi rád bych ještě jednou poděkoval všem občanům, 
libštáským spolkům a nadšencům, kteří se jakkoli podíleli 
na krásných oslavách, ale také těm kteří se jakkoli zapojili 
do jakéhokoliv dění v našem Libštátě.  

Poděkování také patří členům zastupitelstva, a to jak 
těm, kterým jejich mandát v září skončil, ale také těm kteří 
byli nově, či opětovně zvoleni. 

Velmi rád bych také poděkoval zaměstnancům našeho 
úřadu městyse Libštát, za odvedenou práci, za jejich 
obětavost, vůli a snahu o lepší život v našem Libštátě. 

Vážení a milí, dovolte mi, abych Vám a všem Vašim 
rodinám a blízkým, popřál úspěšný vstup do nového roku 
2023 a v novém roce všechno dobré, především pevné 
zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a naplnění všech Vašich 
osobních přání. 

Ať nás všechny na každém kroku provází i nadhled, 
vzájemná tolerance a úcta jednoho k druhému. 

Nyní velmi pěkně poprosím našeho Pavla Šimůnka, 
jáhna, nebo by se také dalo říci našeho libštátského 
nebeského anděla, o pár hezkých svátečních vět a o 
novoroční požehnání. 

Milí občané Libštátu, 
skončil rok 2022. Po bujarých a vydařených oslavách je 

dobré se zamyslet na tím, jak vykročit do nového roku 
2023. Ať jsme nevěřící nebo věřící, je dobré mít před 
očima jako vzor někoho, kdo svůj život odevzdal pro dobro 
druhých. Naše církev si tak první den nového roku 
připomíná Pannu Marii. Ona porodila Ježíše, který položil 
život za Člověka. Přivedla tak na svět nejvyšší formu 
lásky, která se mění v oběť. Pokud se všichni budeme 
snažit přívádět do světa lásku k druhým, bude na světě 
dobře. Kéž by nám po celý rok socha Panny Marie na 
našem náměstí připomínala toto odhodlání. 

Pavel Šimůnek - jáhen 

Děkuji velmi pěkně Pavle 
A nyní si už budeme moci užít Libštátský novoroční 

ohňostroj 2023, který si pro nás jako v loňském roce 
připravil širokodaleko daleko nejlepší Libštátský 
ohňostrojař pan Libor Bareš. 

Z celého srdce Vám všem přeji krásný a šťastný nový 
rok 2023 a mějme se rádi. 

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY VŠEM, KTEŘÍ JAKKOLI POMÁHALI PŘI VELMI SMUTNÉ UDÁLOSTI,  
POŽÁRU DOMU ČP. 324 A EVAKUACI JEJICH OBYVATEL

V ten prosincový pátek 9. a sobotu 10. dne roku 2022, jsem si zažil své nejtěžší chvíle dosavadního 9 letého 
starostování v našem Libštátě. 

Na ten páteční telefonát od paní 
Hany Dědkové, bývalé starostky 
Libštátu, nikdy nezapomenu. Seděl 
jsem doma u televize a chystal jsem 
se jít brzy spát, protože jsem se již 
dva dny necítil ve své kůži a byl jsem 
nachlazený, asi jsem si vybral svou 
daň za holá kolena při šíleném 
prosincovém výběhu na Ještěd. 
Telefon mi zazvonil ve 21,29h, a paní 
Dědková mi zavolala s tím, že slyší 
jak někdo v domě s pečovatelskou 
službou kde bydlí, křičí a volá, že hoří. 
Poděkoval jsem jí za tuto v tu chvíli 
děsivou informaci. Jakmile jsem 
položil telefon a chtěl situaci oznámit, 
tak mi jako členu výjezdové jednotky 

přišla SMS zpráva od KOPIS HZS LK 
v tomto znění: 294643051/ POZAR 
VYSKOVÉ BUDOVY, CAS 
24/2500/400-S2Z, Libštát, Libštát, 
324, Dům s pečovatelskou službou, 
horní patro. V tu chvíli jsem tušil, že je 
zle.  

Okamžitě jsem se oblékl a 
nejkratší možnou zkratkou přes 
Větrov a kolem Mateřské školky jsem 
mířil k domu čp. 324. Cestou jsem 
slyšel jen samé houkání automobilů 
záchranných složek, které se do 
Libštátu v tu dobu z různých koutů 
sjížděly. Při mém příchodu na místo 
zde již byla libštátská jednotka SDH a 
další jednotky stále přijížděly. Ještě 

nebylo zcela patrné, co a kde 
v objektu hoří, bylo to velmi brzy. 
Nicméně jsem tušil z toho, co jsem 
viděl, že tohle nebude dobré a že 
bude zle, a že zcela určitě dojde 
k nezbytné a nutné evakuaci někte-
rých nájemníků domu. Informace o 
rozsahu požáru a nutnosti evakuace 
se neustále měnily a upřesňovaly, 
v ten páteční prosincový večer byla 
venku pěkná zima a někteří 
obyvatelé, kteří byli evakuováni před 
objekt domu, neměli skoro nic na 
sobě, neměli čas si s sebou vzít 
vůbec, ale vůbec nic, žádné oblečení, 
telefony, léky, prostě nic. Nejdříve 
jsem se snažil evakuované nájemníky
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shromažďovat do společenské 
místnosti v přízemí části objektu, do 
které byl samostatný vstup, ale všude 
bylo čím dál tím více kouře a také již 
přestala jít elektřina a nikdo nevěděl, 
co se bude dít a jak to celé dopadne.  

V tu chvíli jsem začal tušit, že 
společenská místnost v objektu, kde 
hoří, není dobré řešení, nikdo mi 
nedokázal v tu chvíli říci jak dlouho 
bude hořet a zdali se evakuovaní 
nájemníci vůbec budou moci za chvíli 
vrátit do svých bytů, nebo nikoli. 
Věděl jsem, že bude nutná evakuace 
mimo prostory čp. 324. V tu chvíli mě 
napadal prostor ubytovny v KD, nebo 
sálu KD, ale tam byly schody a zima. 
Pro jistotu jsem zvolil variantu 
evakuovat nájemníky do prostor naší 
školy a to do tělocvičny a haly, kde se 
temperovalo a kde bylo k dispozici i 
sociální zařízení a sprchy. Mezitím 
mnoha evakuovaným pomohli 
manželé Fišerovi z nové roubenky, 
když je pustili k sobě do domečku a 
poskytli jím na chvilku teplé a potřeb-
né zázemí. Ostatní čekali v autech 
hasičů na převozy do prostor školy. 

Co se týká prostor školy, tak jsem 
v první chvíli volal paní ředitelce, paní 
uklízečce a panu školníkovi a 
informoval jsem je o záměr evakuovat 
nájemníky domu čp. 324 do prostor 
tělocvičny nebo haly, informaci vzali 
na vědomí a ihned přijeli do školy. 
S paní Věrkou Kobrlovou, slečnou 
Anetou Jechovou a paní Andreou 
Košťálovou jsme řešili rychlé uvaření 
čaje pro zahřátí a jeho převoz do 
prostor školy a zajištění dek a 
povlečení z ubytovny v KD. Rychlou 
automobilovou spojkou nám byl v té 
chvíli velmi nápomocný pan Martin 
Kousal.  

Během toho velkého a rychlého 
shonu událostí a informací se ke mně 
dostává informace, že evakuováni 
budou všichni nájemníci a že brzký 
návrat obyvatelů nebude možný. To 
mě jen utvrdilo ve správném 
rozhodnutí zvolit velké prostory naší 
školy. 

Paní ředitelka Mgr. Jana Marková 
zburcovala a povolala do školy další 
své zaměstnance a učitele, kteří také 
velmi ochotně přišli pomáhat se vším, 
co se dá. Byli to z pátka na sobotu: 
paní Helena Rubášová, pan S. 
Dušek, paní ředitelky dceřin přítel, 
paní Mgr. Jana Maťátková s dcerou, 
paní Mgr. Milena Hloušková, pan Mgr. 
David Hruška, paní Martina Ježková a 
její manžel a v sobotu opět paní 
Helena Rubášová, paní Martina 
Ježková, Bohunka Mikulová a v neděli 
Štěpánka Mikulová a Helena 
Rubášová. S pomocí také v pátek 
dorazili pan místostarosta Ing. Jan 
Šimůnek a paní Alice Bernatová. 
Všem velmi pěkně děkuji.  

Nemohu opomenout velkou pomoc 
a přehled nad danou situací, přítom-
ného krajského ředitele Hasičského 
záchranného sboru Libereckého 
kraje plk. Ing. Jana Hadrbolce, velitele 
zásahu pana mjr. Ing. Pavla Vitáka a 
ostatních přítomných hasičů, kteří 
nám mimo jiné také velmi rychle z 
Liberce přivezli mobilní rozkládací 
lůžka od ČČK. Velký dík patří za 
veškerou pomoc také našich chlapům 
z libštátské výjezdové jednotky SDH, 
kteří nám ve škole, když zrovna 
nemuseli být u zásahu, také 
vypomáhali se vším co bylo v tu chvíli 
potřebné. Byli to tito naši chlapy: pan 
Jaroslav Fejfar, pan Ing. Vítězslav 
Kříž ml., pan David Farský, pan 
Miroslav Hloušek, pan Tomáš 
Urbánek, pan Roman Daniel, pan 
Vítězslav Kříž st. a pan Martin Ježek, 
ruku k dílu také přidal svou 
přítomností na místě zásahu pan 
Jaroslav Jech. Velitel zásahu do 
Libštátské tělocvičny, s ohledem na 
jeho zkušenosti, povolal Český 
červený kříž a další zdravotníky, kteří 
se o evakuované a vystresované 
nájemníky postarali po zdravotní 
stránce, členové Českého červeného 
kříže v tělocvičně zůstali 
s evakuovanými nájemníky přes celou 
noc až do druhého dne a neustále se 
o ně starali a byli všem velmi 
nápomocní a se vším neskutečně 

pomáhali. Bez přítomnosti ČČK 
bychom danou situaci určitě nezvládli 
tak, jak jsme to zvládli  

Mnoho evakuovaných nájemníků 
si ještě v pátek vzali k sobě domů své 
rodiny a příbuzní, za což jím velmi 
pěkně děkujeme. Někteří však zůstali 
přes noc v objektu školy, kde ve 
sportovní hale přenocovali na 
lehátkách. No moc toho asi nenaspali, 
ale ta možnost jím byla umožněna. Ze 
Semil k nám do Libštátu také pozdě 
večer dorazila, zaměstnankyně MÚ 
z krizového řízení, paní Iveta 
Medková a tajemník MÚ pan Mgr. 
Radim Šimůnek, kteří se nám snažili 
také velmi a ochotně pomáhat (oba 
opět přijeli i v sobotu brzy ráno a 
pomáhali nám s obvoláváním a 
sháněním volných ubytovacích míst 
pro evakuované v blízkém okolí 
Libštátu).  

Záznam o předání místa zásahu 
jsem přebíral od velitele zásahu pana 
mjr. Ing. Pavla Vitáka v 1,30h 
v kanceláři ředitelky školy, s tím že je 
nutné naší jednotkou držet trvalý 
dohled nad místem zásahu v délce 24 
hodin. Přítomný byl i statik, který 
konstatoval stav konstrukcí objektu po 
požáru a nutné zabezpečení a 
podepření ohořelých nosných trámů 
konstrukce střechy. Bylo mi sděleno, 
že objekt je celý neobyvatelný, 
natvrdo odpojený od elektřiny a co 
vše bude nutné provést, zajistit a 
pořešit tak, aby mohl být objekt, 
respektive části objektu, kde 
nehořelo, opět napojeny na elektřinu. 
Dále mi bylo sděleno, že v sobotu 
bude v objektu čp. 324 probíhat 
vyšetřování Policie ČR a hasičů. A že 
až ukončí vyšetřování, že mě o tom 
budou informovat. Ten páteční den 
jsem se domů již nevrátil, domů jsem 
si přišel lehnout až v sobotu ráno 
v cca 5 hodin, abych se alespoň 
trochu vyspal, protože jsem věděl, že 
sobotní den bude pro nás všechny 
také velmi náročný, a taky že byl.  

V sobotu jsem přišel do školy asi 
na 8 hodinu, s paní Věrkou jsme byli
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z páteční noci domluveni, že připraví 
pro ty, co byli evakuování ve škole, a 
také pro členy českého červeného 
kříže a pro naše kluky z jednotky, 
kteří měli za povinnost hlídat objekt, 
dobrou snídani, čaj či kávu. V sobotu 
do Libštátu také přijela pomoci paní 
Bc. Lenka Mlejnková, starostka města 
Semil, obce s rozšířenou působností. 
Mezitím, tak jako v pátek večer, jeden 
telefon střídal druhý. Telefonoval mi i 
hejtman Libereckého kraje pan Martin 
Půta a náměstek hejtmana pan Petr 
Tulpa, který má na starosti řízení 
resortu sociálních věcí. Ptali se, s čím 
nám mohou co nejrychleji pomoci. 
Těch telefonátů od rodinných 
příslušníků evakuovaných nájemníků 
a žádostí o poskytnutí rozhovoru 
starosty do médií bylo nespočet. 
Musel jsem je odmítat, protože jsem 
v tu dobu už byl k dispozici 
vyšetřovatelům a to jednak hasičům, 
tak policistům, kterým jsem poskytnul 
veškerou dokumentaci, kterou si 
vyžádali, nebo jsem prostě řešil v tu 
chvíli důležitější záležitosti. Objekt mi 
byl předán po ohledání vyšetřovatelů 
hasičů a policistů v sobotu 10. pro-
since v cca 16h odpoledne. Ze školy 
jsem pak odešel s posledním 
nájemníkem okolo 18,30h. Velký dík 
patří i paní Haně Paldusové, paní 
Aleně Čermákové a pánům Jardovi 
Matouškovi a Štejfovi, kteří také 
jakkoli se vším během víkendu 
pomáhali. 

Velmi rychlé náhradní ubytování 
našim evakuovaným nájemníkům 
poskytli: Pečovatelská služba 
Jilemnice, Nemocnice následné 
péče Lomnice nad Popelkou, Zdravoš 
péče Rokytnice, ubytovna Slavie 
Košťálov, Domov seniorů Minkovice, 
Nemocnice následné péče Semily, 
Domov důchodců Semily a Domov 
Tereza Semily. Všem těmto zařízením 
také velmi, velmi pěkně děkuji za 
velmi rychlou pomoc a zajištění 
ubytování a potřebné zdravotní péče.  

Nemohu zapomenout na vedoucí 
školní jídelny paní Martinu Ježkovou a 
ochotný personál školní jídelny, který 
nám všem v sobotu uvařil výborný 

vývar a velmi chutné rizoto. Tento 
oběd, cca 35 porcí, jsme poskytli 
všem, kteří se jakkoli podíleli při této 
nešťastné a smutné události. Ten 
sobotní den jsem si šel do postele 
lehnout totálně vyřízený asi ve 20 
hodin. Usnout ale nebylo vůbec 
jednoduché, a není, věřte mi, i teď. 

Požárního zásahu se účastnily z 
Libereckého kraje tyto jednotky PO: 
stanice HZS Semily, Jilemnice, 
Turnov, Jablonec n. N., Liberec a 
SDH obcí Libštát, Lomnice nad 
Popelkou, Košťálov, Nová Ves nad 
Popelkou a Roztoky u Jilemnice. 

V době požáru mělo v objektu čp. 
324 domov 51 nájemníků, počet 
přítomných evakuovaných osob bylo 
45, z nichž bylo 29 ubytovaných u 
svých rodin a 30 jich bylo evakuováno 
do prostor školy, kde zůstali přes noc 
do druhého dne.  

Během pátečního zásahu hasiči 
nalezli, zřejmě v místě zrodu požáru, 
v bytě, který sousedil v podkroví 
s chodbou a který byl požárem totálně 
zničený, 1 osobu, u které lékař 
bohužel konstatoval úmrtí. Sádrokar-
tonová stěna mezi bytem a chodbou, 
ve které byly umístěny elektroměry 
pro jednotlivé byty v podkroví, celá 
shořela a požár se pak dostal skrz 
sádrokartonový podhled na půdu. 
Hasiči včasným a odborným zásahem 
požár včas uhasili. Nebýt tohoto 
rychlého zásahu, byly by škody na 
objektu obrovské. Pouze z médií se 
odstupem času dozvídám, že se u 
zemřelého pana Žaby na základě 
vypracované soudní pitvy prokázalo, 
že podlehl zraněním, která byla 
způsobena intoxikací zplodinami 
hoření. Jsem velmi smutný z tohoto 
tragického úmrtí pana Žaby, který do 
Libštátu přišel jako bezdomovec a 
kterému jsme v Libštátě poskytli na 
jeho stáří konečně jeho domov. 
Bohužel touto nešťastnou událostí 
přišel nejenom o svůj domov, ale i o 
to nejcennější co člověk má, svůj 
život. 

Vyšetřování vzniku požáru 
v objektu čp. 324 neustále probíhá a 
probíhat bude asi ještě dlouho. Ke 

mne se zatím od té soboty 10. 
prosince, žádné informace oficiální 
cestou nedostaly. Opět, pouze 
z médii, zjišťuji, že policisté i nadále 
zjišťují příčinu požáru. „Čekáme na 
posudek soudních znalců z oboru 
elektro. Podle toho mohou být 
zahájeny úkony soudního řízení z 
přečinu obecného ohrožení více osob 
z nedbalosti," řekla NP tisková mluvčí 
Policie ČR Ivana Baláková (zdroj: 
www.nasepojizeri.cz). To je asi 
poslední zpráva z 13. prosince 2022, 
kterou jsem zaregistroval.  

Ano, platné revize byly ihned po 
požáru na vyžádání předloženy, tak 
jako byly předloženy všechny 
potřebné revize a podklady k tematic-
ké kontrole Hasičského záchranného 
sboru Libereckého kraje, která 
probíhala na podzim roku 2022. Pro-
tokol z této kontroly, která proběhla 
bez jakýchkoliv závad a nutnosti 
odstranění jakýchkoliv nedostatků, byl 
našemu úřadu doručen 5. prosince 
2022, tedy 4 dny před samotným 
požárem. Ještě v pátek 9. prosince 
2022, v den požáru mi bylo 
oznámeno, že bude ihned druhý den 
zahájena nová kontrola. 

Chtěl jsem, abyste měli také 
možnost znát informace z té druhé 
strany, nejenom z médií, nejenom ze 
zpráv od hasičů, prostě tak, jak jsem 
to celé vnímal a vnímám z pozice 
velmi smutného starosty, co bylo 
nutné zajistit, zabezpečit, vyřídit, kdo 
se na pomoci jakkoli podílel a tak, 
nebylo toho málo a já bych chtěl ještě 
jednou velmi pěkně všem, které jsem 
zmínil a i těm na které jsem třeba 
nějakým nedopatřením zapomněl, 
velmi pěkně a upřímně od srdce 
poděkovat. Velmi pěkně také děkuji 
všem, kteří mi během toho smutného 
psali či volali a nabízeli, že nám 
v případě jakékoliv potřeby, jakkoli 
pomůžou.  

Vše jsme společně v rámci 
možností zvládli a já z toho mám 
velkou a upřímnou radost. I tak si 
myslím, že to, co se stalo ten víkend 
v Libštátě, bude zdrojem pro mnoha a 
mnoha školení, témat k řešení a 
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různých dalších diskuzí v různých 
obcích, městech, krajích a různých 
složek integrovaného záchranného 
systému. Protože až opravdová 
skutečnost a realita samotného 
požáru, reálná evakuace osob a 
spolupráce všech zainteresovaných 
záchranných složek v tom rychlém 
časovém sledu nečekaných událostí, 
stresu, shonu, neznámých zdravotním 
stavům jednotlivých nájemníků atd. 
atd., nám všem otevře oči a ukáže, 
jak moc jsme byli, na takovouto nikým 
nečekanou, nepředvídatelnou, rychlou 
a velmi smutnou událost, všichni 
připraveni. Dá se říci, že v celém 
Libereckém kraji to byl takovýto první 
a ojedinělí případ, od kterého už 
nebude nikdy nic, tak jak dříve, každý 
si z Libštátu vezme příklad a věřím, 
že pokud se někdy někde něco 
podobného stane, což nikomu nepřeji, 
tak už budou všichni vědět, co a jak 
mají řešit tak, aby vše dopadlo co 
možná nejlépe, ale hlavně, aby se 
tomu, aby něco takového nastalo, 
včas zabránilo různými nutnými 
opatřeními a zabezpečeními.  

Nyní je naší největší snahou brzký 
návrat většiny nájemníků zpět co 

nejdříve do svých bytů, tedy kromě 
bytů v podkroví kde hořelo, kam se už 
obyvatelé bohužel nebudou moci 
vrátit. Dlouhodobý záměr je v pod-
kroví vytvořit tzv. startovací byty, a to 
hlavně s ohledem na to, že samotné 
dlouhodobé bydlení v podkrovních 
bytech, kde je ze střešních oken vidět 
pouze do nebe, není dobré, ale jako 
startovací byty poslouží pro začátek 
určitě všem potřebným. Výměna 
nosné konstrukce střechy, bednění a 
střešní krytiny, elektroinstalace, 
zateplení a sádrokartonových podhle-
dů atd., atd, je po požáru napláno-
vaná až v jarních měsících, po 
zimním období. 

Nikdy bych ani svému největšímu 
nepříteli nepřál, aby si zažil něco 
podobného, čím jsme si všichni 
v Libštátě ten víkend prošli a co jsme 
zažili. I když nás to všechny, co se 
týče nabytých nezapomenutelných 
zkušeností, posunulo opět o kus dál. 

Toto poděkování starosta městyse 
Libštát přečetl na výroční valné 
hromadě Sboru dobrovolných hasičů, 
kde na jeho závěru osobně poděkoval 
paní Stanislawě Havlíčkové a 
libštátským chlapům z jednotky: 

Nyní bych chtěl osobně velmi 
pěkně poděkovat našim chlapům z 
výjezdové jednotky SDH. Poprosím, 
aby před nás zde nastoupili. A také 
velmi pěkně poprosím paní 
Stanislawu Havlíčkovou, aby také, 
prosím, přišla mezi nás. 

Paní Stanislawo Havlíčková, 
Jardo, Víťo, Davide, Míro, Tomáši, 
Romane, Víťo st. a Jardo Jechu, 
nebýt Vaší velmi rychlé a obětavé 
pomoci při zásahu požáru a rychlé 
evakuaci nájemníků, by škody na 
majetku, způsobené požárem mohly 
být daleko, daleko větší. Ale co je asi 
nejdůležitější, že se včas podařilo 
díky naší paní Staše Havlíčkové 
vzbudit upozornit nájemníky v celém 
objektu na výskyt požáru a tak mohla 
proběhnout včasná evakuace. Nebýt 
těchto našich obětavých hasičů a paní 
Staše mohlo být vše daleko horší, 
smutnější, tragičtější, než tak, jak to 
hlavně díky jejich včasné pomoci 
docela dobře dopadlo. 

Velmi pěkně Vám všem z celého 
srdce děkuji a přijměte z mých rukou 
poděkování a malou pozornost. 

POŽÁR DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, ČLÁNEK HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LK 
Prostřednictvím telefonu nahlásil 

oznamovatel v pátek 9. prosince 2022 
před půl desátou večer na KOPIS 
HZS LK požár domu s pečovatelskou 
službou (DPS) v obci Libštát na 
Semilsku, ve kterém přebývají i osoby 
se sníženou pohyblivostí. Operační 
důstojník s ohledem na získané 
informace vyslal do Libštátu jednotky 
z druhého stupně požárního popla-

chu.  
Po příjezdu na místo události 

velitel zásahu rozdělil hasiče 
do skupin, které ihned zahájily 
průzkum objektu a další činnosti s 
prioritou záchrany osob, nalezení 
ohniska požáru nacházejícího se v 
podkroví budovy a jeho uhašení. S 
postupným dojezdem dalších sil a 
prostředků složek Integrovaného 

záchranného systému si velení pro 
efektivní vedení celého zásahu 
převzal řídící důstojník HZS 
Územního odboru Semily a byl 
ustanoven štáb velitele zásahu. Při 
hašení byl objekt zároveň 
systematicky prohledáván a odvětrán. 
Likvidaci požáru velitel zásahu 
nahlásil na KOPIS HZS LK krátce 
před půlnocí. Uživatelé domova byli v 
rámci záchranných prací průběžně 
transportováni ve spolupráci se ZZS 
LK, PČR a personálem domova do 
nedaleké základní školy v tu chvíli 
sloužící jako evakuační středisko a 
zároveň místo nouzového přenoco-
vání se základním zázemím pro ty, 
kteří si nemohli zajistit vlastní nocleh. 
Všechny osoby zde byly zaevido-
vány, vyšetřeny lékařem ZZS LK, 
včetně zjištění aktuální potřeby běžně 
užívaných léků. Nikdo nemusel být 
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po ošetření na místě převezen do 
zdravotnického zařízení. Z celkem 45 
evakuovaných osob, jich v prostorách 
školy do rána zůstalo 30. V sobotu se 
na místo spolu s vyšetřovateli požárů 
HZS LK a PČR dostavili rovněž 
příslušníci Technického ústavu 
požární ochrany HZS ČR. Příčina 
vzniku požáru je dále v šetření a výše 
škody se bude pohybovat v řádech 
milionů korun. Během zásahu hasiči 
nalezli v objektu 1 osobu, u které 
lékař konstatoval úmrtí. 
 

Zásahu se účastnily z Libereckého 
kraje jednotky PO: stanic HZS Semily, 
Jilemnice, Turnov, Jablonec n. N., 
Liberec a SDH obcí Libštát, Lomnice 
nad Popelkou, Košťálov, Nová Ves 
nad Popelkou a Roztoky u Jilemnice, 

Oblastní spolek Českého červeného 
kříže – Semily, orgány místní 
samosprávy, pracovníci domova s 
pečovatelskou službou a zaměstnanci 
školy.  

nprap. Bc. Jakub Sucharda 

  

INFORMACE PRO NÁJEMNÍKY DPS PO POŽÁRU 
V pátek 9. prosince 2022 při likvidaci požáru došlo k 

evakuaci nájemníků. Po likvidaci požáru byl stav budovy a 
jejích technologických zařízení posouzen příslušnými 
odborníky. 

Na základě zjištěného stavu budovy sděluji: 
- v současnosti na budově probíhají odklízecí a 

rekonstrukční práce, 
- během prací nejsou plně funkční technologické celky 

budovy a v budově nelze zajistit bezpečnost nájemníků, 
proto je budova uzavřena a střežena v režimu 24/7, 

- návrat nájemníků do křídla B budovy (východní křídlo) a 
do přízemí a 1. poschodí křídla A (jižní křídlo) bude 
možný po ukončení nutných prací, 

- ukončení nutných prací předpokládám do konce ledna 
2023 

- byty v podkroví křídla A nebudou použitelné dlouhodobě 
(až do ukončení rekonstrukce poškozené střechy), pro 
nájemce těchto bytů hledáme možnosti jiného 
ubytování. 

INFORMACE ZE 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
MĚSTYSE LIBŠTÁT, ZE DNE 14.PROSINCE 2022 

Loni poslední sedmé jednání zastupitelstva městyse 
Libštát v roce 2022 se konalo ve středu 14. prosince 2022 
v zasedací místnosti radnice městyse Libštát.  

Před jednáním zastupitelstva jsme se byli společně 
podívat v domě čp. 324 na následky požáru, abychom si 
udělali všichni přehled o tom co nás čeká a nemine 
v souvislosti s nutnými opravami tak, abychom co nejdříve 
umožnili většině obyvatelům domu návrat. Do podkroví 
části objektu, kde hořelo, se už nájemníci s ohledem na 
nutné opravy (výměna části nosné konstrukce střechy, 
shořelé rozvody elektroinstalace atd.) nebudou moci vrátit. 

Kompletní zápis z tohoto jednání, ze kterého se dozvíte 
detailnější informace, bude po dokončení jako vždy k náhledu 
na webových stránkách městyse Libštát. 

TISKOVÁ ZPRÁVA K UZAVŘENÍ POHOTOVOSTI PRO 

DOSPĚLÉ V MMN A.S. SEMILY. 
Rada Libereckého kraje zrušila lékařskou pohotovostní 

službu pro dospělé v MMN, a.s. nemocnici v Semilech od 
ledna 2023. Od tohoto data již nebude naší nemocnici 
poskytovat finanční příspěvek na úhradu nezbytně 
nutných nákladů. 

Dle vedené evidence byli v průměru ošetřeni 2 pacienti 
denně (tj. 15:30 -7:00 hod ve všedních dnech a 00:00-
24:00 o víkendech a svátcích). V porovnání s ostatními 
zdravotnickými zařízeními je tento počet ošetřených 
neporovnatelně nízký a vzhledem k ekonomické 
náročnosti je tedy rozhodnutí Libereckého kraje 
pochopitelné. Lékařská služba první pomoci (dále jen 
LSPP) řeší akutní stavy, nikoliv však stavy ohrožující život 
a zdraví pacienta. Od toho funguje Záchranná služba 
Libereckého kraje, která pacienta zajistí a odveze do 
takového zdravotnického zařízení, kde mu je poskytnuta 
komplexní péče. Tedy zrušením pohotovosti v Semilech 
není nikdo ohrožen na životě a zdraví!  

S platností od 1.1.2023 je tedy ukončeno ošetřování 
všech pacientů v nemocnici Semily mimo standardní 
pracovní dobu, která je 7:00 až 15:30. V době od 15:30 do 
7:00 je potřeba vyhledat ošetření v jiných zařízeních. 
(tímto je ukončeno fungování LSPP - Pohotovosti pro 
dospělé i Ortopedicko-traumatologické ambulance). 

Děkuji a jsem s pozdravem za MMN a.s.,  
Alena Zalabáková, MA, Oddělení Public Relations 

LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ | PŘED 25 LETY |  
PROSINEC 1997 - LEDEN1998 

byl přílohou v minulém čísle Libštátského zpravodaje 

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ 
fotografii na titulní stranu pořídil tatínek tří králů, 

zastupitel městyse Libštát pan MUDr. Martin Malík. 
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PLÁNOVANÉ PLESY 2023 A KULTURNÍ AKCE 
V letošním roce 2023 si pro nás sportovci připravili 

Sportovní ples a to na sobotu 28. ledna. 53. Setkání 
jachtařů v Libštátě se uskuteční v sobotu 11. února, 
v letošním roce však bez námořnického bálu. Tradiční 
Hasičský ples se bude konat v sobotu 18. února. Tradiční 
dětský karneval, který organizovali sportovci druhý den po 
sportovním plese, se už také nebude konat. Máme v plánu 
však uspořádat Radniční ples a určitě i dětský karneval. 

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 
Volby prezidenta České republiky se konají ve dvou 

dnech v pátek 13. ledna 2023 od 14 do 22 hodin a v 
sobotu 14. ledna 2023 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, volit mimo volební místnost, nahlaste 
včas svůj zájem o přenosnou urnu na telefonním čísle 
úřadu městyse Libštát, tel.: 481 689 300, 724 180 470. 

Případné druhé kolo prezidentských voleb je 
naplánované na 27. a 28. ledna 2023. 
Současnému prezidentu Miloši Zemanovi skončí druhé 
funkční období 8. března 2023.  

 
 

 V úctě k Vám Váš Pavel Janata | starosta 

Aktivní registrovaní a neregistrovaní sportovci našeho Libštátu 

PAVEL JANATA, STAROSTA (BĚH) 

Milí kamarádi a přátelé, v sobotu 7. ledna 2023 jsem se v Hradci Králové zúčastnil prvních letošních závodů. Jednalo 
se o 10. ročník Innogy Winter Run, který se uskutečnil na Smetanově nábřeží v centru Hradce Králové. V době 8,6 km 
závodu (naměřená skutečnost 9 km), který startoval ve 12 hodin panovalo v Hradci Králové krásné sluneční jarní 
počasí. Na trati bylo mnoho, ale opravdu mnoho natěšených běžců na první závody. Motivace a konkurence byla veliká 
a tak jsem se opět kousl a vybičoval k osobnímu rekordu. Byla to má nejkratší závodní trať, přeci jenom 15, 22, nebo 42 
km maratón je úplně o ničem jiném. Ta devítka byla strašně rychlá a člověk se nenadál a už byl v cíli. Tak a jak jsem se 
zaběhnutým čase 0:39:28.04 dopadl. V silné konkurenci jsem se ve své kategorii 40-49 let umístil na krásném 13. místě 
ze 47 a celkově jsem byl na této trati 37 z 243 běžců. Hlavička opět krásně vyčištěna, myšlenky vytříděné a zážitek na 
celý život. Všem a hlavně mé rodině děkuji za užasnou podporu a servis. 
Tak a příště … . 

 

 

LIBŠTÁTŠTÍ JUBILANTÉ 
V měsíci lednu slaví své životní jubileum 

paní Božena Otmarová, 
paní Jaroslava Rulcová 
a paní Miluše Bukovská. 

Všem srdečně blahopřejeme. 
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Historie a současnost 
DŮM ČP. 49 

Po zemřelém otci Václavu Palounkovi vlastní dům syn Václav od 16.3.1752. Od roku 1779 vlastní Mikoláškovi, až do 
roku 1860. Roku 1874 odprodali část pozemku pro stavbu domu čp. 192. Při sčítání roku 1910 jsou zde zapsány 2 
rodiny – 10 osob. Při sčítání roku 1921 jsou zde zapsány taktéž 2 rodiny . 10 osob. 

16. prosince 1927 byla povolena přestavba chléva, sklepa a stodoly. 2. února 2008 hořelo v kotelně (prádelně). 
V roce 2010 vlastní dům Dita Kačírková Bašková. 14. října 2021 kupuje dům Petr Novotný, v listopadu 2021 prodává.   

 

Škola v Libštátě 
PROSINEC NA NAŠÍ ŠKOLE 

Poslední měsíc roku 2022 jsme ve škole měli velmi rušný. Byl to měsíc plný 
tradičních, ale i netradičních akcí. Hned 1. prosince vyrazili všichni žáci 2. 
stupně do Semil na představení Trapas nepřežiju, ve kterém vystupovaly 
známé zpěvačky Anna Slováčková a Nely Řehořková. I 1. stupeň se v prosinci 
vypravil za kulturou, a to do Lomnice nad Popelkou do kina na animovaný film 
Myši patří do nebe. Po zhlédnutí filmu se děti přesunuly do lomnického muzea 
na výstavu betlémů. Děti si s velkým zaujetím prohlížely vystavené exponáty, 
největší úspěch měl mechanický betlém a pět a půl metrů dlouhý vyřezávaný 
betlém. Moc se líbila i výstava krásně ozdobených vánočních perníčků. 
Šesťáci vyjeli na exkurzi do královehradeckého muzea na výstavu o pravěku. 
V muzeu to bylo zajímavé, ale mnohem větší radost přineslo žákům zakončení 
výletu ve Fly Zone Parku. Děti si vyzkoušely různé atrakce jako např. 
trampolíny, horolezecké stěny, twister a překážkové dráhy. Do zahraničí se 
vydali žáci a žákyně 9. třídy. V Drážďanech se setkali se svými vrstevníky 
z partnerské ortrandské školy. Ti našim žákům ukázali nejznámější památky 
Drážďan a společně si prošli vánoční trh Striezelmarkt.  

 Během adventu si všechny třídy ozdobily vánoční 
stromečky, vyráběly se vánoční dárky a přáníčka, zpívaly se 
koledy a připomínaly se vánoční zvyky a tradice. Do tříd 1. 
stupně se přišel podívat Mikuláš se svojí početnou družinou. 
Děti měly pro Mikuláše a andílky připravené písničky a 
básničky, za odměnu dostaly drobné dárečky. Na 1. stupni 
máme hodné děti, a tak čerti do pekla nikoho neodnesli. Na 2. 
stupni proběhl projektový den „Vánoce ve světě“. Učitelé 
zábavnou formou přiblížili žákům vánoční zvyky a tradice 
různých států. Součástí projektové dne byl i tzv. Cake market, 
kde žáci jednotlivých tříd prodávali domácí moučníky, cukroví a 
jiné dobroty. Peníze, které se během akce vybraly, budou po 
dohodě žákovského parlamentu předány Městysu Libštát na 
pomoc při opravě domu s pečovatelskou 
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Škola v Libštátě 
službou. Nejdůležitější prosincovou akcí naší školy byla vánoční 
besídka pro veřejnost. Již od začátku prosince všechny třídy pilně 
nacvičovaly svá vystoupení. Vše vyvrcholilo v úterý 20. prosince 
v místním kulturním domě. Dopoledne proběhlo vystoupení pro 
děti z Mateřské školy v Libštátě a děti ze Základní školy Košťálov. 
Odpolední představení se hrálo pro rodiče, babičky, dědečky, 
sourozence a veřejnost. Sál byl naplněn do posledního místa, 
diváci tleskali nadšením a některým maminkám ukápla i slza 
dojetí, když viděly krásná vystoupení svých dětí. Ve středu 21. 
prosince pak proběhly třídní besídky a začaly nám vánoční 
prázdniny.  

Závěrem bych vám chtěla popřát jménem všech dětí a 
zaměstnanců MZŠ Libštát hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 
2023.            Mgr. Lenka Švehlová  

Jubileum Libštátského rodáka 
MUŽE ŠLECHTÍ POCTIVÁ PRÁCE – JUBILEUM ZDEŇKA KOUSALA

Libštátští fotbalisté mají už od r. 
1979 vynikajícího šéfa p. Zdeňka 
Kousala, člověka, jenž neokázale plní 
své povinnosti ke klubu, s nímž je po 
dlouhá desetiletí svázán. Častokrát si 
ani neuvědomujeme, že někdo 
pracuje pro naše dobro, že je všechno 
vždy připraveno, že se nemusíme o 
nic starat… Ale ono to tak ve 
skutečnosti nefunguje. Vždy „za tím 
někdo je“. Málokdy takovému člověku 
stavíme slavobrány – a on to, 
upřímně řečeno, nikdo z nich ani 
nevyžaduje. 

Pana Zdeňka většinou vidíte v 
pracovním oděvu a najdete ho tam, 
kde je potřeba. Nikdy se nebál fyzické 
námahy, ale ani řídící práce. Zkrátka, 
obětavého lídra každý spolek či klub 
potřebuje. Je to štěstí a dar.  

V roce 2003 napsal do knížky 55 
let fotbalu TJ Jiskra Libštát: „Když 
jsem v roce 1979 přebíral funkci 
předsedy fotbalového oddílu TJ Jiskra 
Libštát od pana Jiřího Palounka, 
netušil jsem, že to bude na tak 
dlouhou dobu až do dnešního dne.“ 
Stál u dvojího postupu TJ Jiskra 
Libštát do 1. B třídy (2006–2007, 
2015–2016), kromě 1. ročníku 
organizoval Memoriál Josefa France 
(1978–1993), od r. 1994 pak 
Libštátský pohár. Zasloužil se rovněž 
o vznik společného družstva mužů 
Košťálov–Libštát, které hraje v 1. A 
třídě, když nastal velký úbytek hráčů. 

Jako fotbalista prošel v Libštátu všemi 
věkovými kategoriemi, proto věděl, jak 
je důležitá práce trenéra mládeže, 
kterou určitý čas zastával. Snadné 
nebylo zatravnit škvárové hřiště 
(1997). Zabránilo se tím nepříjemným 
odřeninám hráčů i nepředvídatelným 
odskokům míče. V r. 2002 se klubu 
podařilo významně rekonstruovat 
kabiny hráčů a samotnou tribunu 
(nové sedačky, boční přístupové 
schodiště, klubovna s výčepem). 

Pan Petr Herz o jeho práci ve VV 
OFS napsal: „Zdeněk se jako 
málokdo zapsal do fotbalové historie 
při formování a utváření zdravého 
fotbalového prostředí v okresních 
soutěžích z pozice člena výkonného 
výboru Okresního fotbalového svazu 
v Semilech, kde působil bezmála 20 
let (až do 65 let, pozn. J. V.). …. Po 

celou tu dobu pracoval zároveň v 
disciplinární komisi, kde jako člen 
pomáhá dodnes.“ Za obětavou práci 
pro kopanou dostal v r. 2013 „Malou 
plaketu Ceny JUDr. Václava Jíry“ 
(1921–1992). Rozšířil tak řady těch, 
kteří fotbalu zasvětili celý život, a to 
nejen na klubové úrovni. 

Ve dvou volebních obdobích 
(2006–2010 a 2010–2014) pracoval v 
libštátském zastupitelstvu, kde využil 
své zkušenosti ze sportovní oblasti a 
své profese „vodáka“. Čas 
nezastavíš, ale přesto se nechce 
uvěřit, že pan Zdeněk oslavil 
sedmdesátku. Popřejme mu tedy 
zvláště dobré zdraví, štěstí a elán do 
další práce. 
Děkuji za podklady k článku pánům L. 
Fejfarovi a starostovi P. Janatovi. 

J. Vávra 
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Knihovna v Libštátě 
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2022 

Milí čtenáři, 
děkujeme Vám za přízeň v roce 2022. Rádi bychom se 

podělili o některá data k 31.12.2022. V loňském roce 
evidujeme 313 návštěv knihovny a 629 výpůjček. 
Registrovalo se 14 nových čtenářů, v knihovně je tedy v 
současné době 48 aktivních čtenářů. V loňském roce jsme 
získali 127 nových titulů - nákupem či darem. Aktuálně tedy 
nabízíme k vypůjčení celkem 3069 titulů. Jelikož kapacita 
knihovny není neomezená, máme v plánu letos regály 
protřídit, vyřadit knihy, o které není zájem a uvolnit tak 
místo novým knihám. S obnovením knihovního fondu nám 
pomáhá i spolupráce s Městskou knihovnou v Semilech, 
která nám v rámci regionální podpory zapůjčila 225 titulů. 
Nabídku knih se vždy snažíme přizpůsobit na míru našim 
čtenářům. 

Pokud byste se rádi stali čtenářem v naší knihovně, otevřeno máme každý pátek od 13.00 do 16.00. Roční poplatek 
činí 50 Kč pro dospělé a 30 Kč pro děti. Čtenářská kartička je platná po dobu 12 měsíců od registrace, neváže se ke 
kalendářnímu roku. Veškeré tituly naší knihovně najdete v online katalogu: semily.tritius.cz/library/libstat/ 

Těšíme se na všechny vaše návštěvy v roce 2023! 
Anežka Plívová a Liduška Šimůnková  

To je naše obec 
KNIHOVNICTVÍ 

Libštátská veřejná knihovna je po Turnově nejstarší v semilském okrese. Doklad o tom se nalezl teprve roku 1960 při 
soupisu písemnosti římskokatolického farního úřadu v Libštátě. Tam se nalezla velmi zachovalá kniha s nápisem :" 
Knihovna česká obecná společnosti čtenářské osady libštátské založená vynasnažením a přispíváním P Václava 
Částka, faráře a Jana Vošousta, kaplana, též přispíváním jiných p. sousedů osady této L.P.1846." Uvnitř je velmi 
zajímavé pozvání k vstupu do čtenářské společnosti  

 Pozvání ku vstupu do čtenářské společnosti libštátské a založení stále společné knihovny. Jak velmi užitečné 
čtení dobrých knih na vzdělání ducha, ušlechtění mysle a mravů a na zjemnění citů účinkuje, každému lidumilu ze 
zkušenosti známo jest. By se však i méně zámožným i chudým čtení dobrých knih usnadnilo, založení společné 
knihovny neb čtenářské společnosti po naší vlasti i dobrého ovoce přinášejí. Žádost zřízení podobné společnosti i ve 
zdejší ctné osadě vznikla. Co však jednotlivcům nemožné neb těžké přichází, usnadní se spoluúčinkováním více 
dobromyslných lidumilů. Při čemž se tímto každý uctivě zve k vstoupení do společnosti, která by svrchu vytknutého 
účelu dosáhla. Skutečným nebo čestným zakladatelem společné knihovny se stává, kdo aspoň každoročně okolo l 
zlatého c.m. platiti se zaváže. Výhody zakladatelů jsou následující: 1/ Každý zakladatel bez všech dalších poplatků 
v roce knihy společné knihovny užívati může. 2/ Má právo ke čtení rozličných časopisů, jakož i českých pražských novin 
hned po jejich vyjití, kdežto ostatní je teprve svázané do ruky dostanou. Ostatně každému stojí svobodno po ukončení 
roku v společnosti zůstati neb vystoupiti. V Libštátě dne 16.března 1846. V. Částek, farář a Josef Tůma, představený." 
Na další straně jsou jména p.p. zakladatelů společné knihovny libštátské roku 1846. 

V. Částek, farář  
Josef Dejmek, mydlář 
J. Vošoust, kaplan  
Josef Fejfar, sedlák 
J. Tůma, představený  

Jiří Tulach, sedlák 
Josef Ruml, kupec  
Jan Šádek, truhlář 
Josef Čermák, šenkýř  
Josef Buchar, sedlák 

Fr.Fejfar, obchodník  
Josef Plichta, kolář 
Karel Cerman, obchodník  
Fr.Havrda sedlák z  
     Čikvásek 

Matouš ? , barvíř  
Josef Cerman, řezník 
Josef Matouš, rychtář 
     košťálovský 

Farář Částek přispěl nové knihovně 4 zl.,kaplan l,40 zl.,ostatní v l. odstavci l zl., v druhém po 30 krejcarech. V 
pravidlech která byla pro půjčování vypracována se např. stanovilo, že nečlen platí za knihu l kr.denně, že se pro knihy 
nemají posílat děti, chudým pilným žákům se knihy půjčují zdarma a v závěrečném ustanovení, že řízení knihovny, 
volba a nakupování knih bude povinností místních duchovních a knihovna že se nachází ve farním domě. 
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To je naše obec 
V knihovně bylo 108 děl ve 168 svazcích a byly rozděleny do čtyř oddílů, podle obsahu. V oddíle "Knihy 

náboženského obsahu" bylo 15 knih, vesměs dary duchovních. V oddíle "Knihy poučné" byla l kniha, právě tak v oddíle 
"Básně", kde byly Deklamovánky od Rubeše. Nejvíce knih bylo v oddíle "Pověsti, povídky, časopisy zábavné", celkem 
91. Byly mezi nimi i např. Paleček a Pan amanuasie od Rubeše, Obraz smíšeného manželství od Pohořelého, Mořský 
loupežník od Krameriuse, Včela ročník 1846 a 1847, Černohorci, Jiřina a Trávič od P.Chocholouška, Běda lhářům od 
J.K.Tyla, Mastičkář od Jana z Hvězdy, Česká láska od Novotného, bez uvedení autora např Kořaleční mor, Klášter 
kartuziánský, Klárka, Jehňátko, Dobrý Miroslav, Červená studnička, Mladý bubeník a j. Z časopisů odebírala knihovna 
Květy, Pražský posel, Blahověst a Paleček. Za Bachova absolutismu byli vlastenečtí kněží a úředníci ze svých míst 
překládáni a byl postižen i farář V Částek .Jeho nástupce nalezl knihovnu téměř rozebranou a své zjištění napsal na 
druhé straně výše zmíněné knihy: "Převzav dne 10.září 1850 vedení správy fary v Libštátě a následovně i knih k ní 
patřících, nalezl jsem ve zdejší od předchůdců p.Částka a p.Vošousta, kaplana, i mnoha jiných sousedů chvalitebně 
založené knihovně 6, pravím šest knížek českých, aniž se jich časem více sešlo, což určitě bránilo v řízení knihovny 
dále pokračovati"..Mariško, farář" 

Tak zanikla první veřejná knihovna v Libštátě. Historie další veřejné knihovny jsou ve stati: Občanská beseda. Zde 
jen několik čísel: 

Roku 1910 měla obecní knihovna 1106 svazků. Na celém bývalém okrese byly bohatější jen knihovny v Nové Vsi 
nad Popelkou 1186 svazků a v Semilech 3300 svazků. 

Roku 1922 čítala knihovna 1230 svazků. 96 čtenářů si vypůjčilo 2106 knih. Obecní příspěvek činil 750 Kč. 
Podle stavu k l.lednu 1968 po přestěhování a inventuře má místní lidová knihovna 3735 knih. 

LIBŠTÁTŠTÍ SPISOVATELÉ
MIROSLAV BOHATEC, narozený 

12.3.1913 v Hoviči na boskovicku, byl 
v letech 1945 - 1950 farářem 
českobratrské církve evangelické v 
Libštátě. Po svém učiteli 
Sl.C.Daňkovi, jemuž věnoval studii 
"Bez peněz a bez záplaty" ve 
sborníku k 50. narozeninám 
Daňkovým," K slovu tvému" 1947, 
převzal redakci řady biblických úvah " 
Dnem i nocí ", ve které vyšlo roku 
1946 jeho pohřební kázání "Život v 
Bohu". Přispíval také do Českého 
bratrstva aj. náboženských časopisů. 

V letech 1910-20 byl evangelickým 
kazatelem v Libštátě: 

ThDr.SLAVOMIL CTIBOR 
DANĚK.Narodil se 5.10 1885 v 
Uherském Hradišti a zemřel jako 
profesor Husovy čs.evangelické 
fakulty bohoslovecké v Praze 
23.2.1945. Za působení v Libštátě 
vydal roku 1919 " Náboženský 
význam dogmat ", roku 1940 " Sedm 
kázání sborových " proslovených v 
libštátském sboru už roku l9l9. 
Většina prací pochází z let jeho 
pražského působení.  

VOJTĚCH DRBOHLAV, rodák z 
Jičína, zemřel jako kanovník v Hradci 
Králové roku 1733. V Libštátě napsal 
a vydal roku 1721 "Quaestio de 
Voce.To gest: Otázka o hlasu před 

časy svatému Janu Křtiteli, Hlasu 
volajícího na poušti od kněží a jáhnův 
jeruzalémských podané Nyní o 
sv.Janu Nepomuckém při veřejné 
slavnosti držané v neděli XIV. po 
sv.Duchu v chrámě pod jeho tytulem 
založeném a posvěceném v 
královském věným a Krajským městě 
Králové Hradcy nad Labem. Všem k 
uctění téhož svatého shromážděným. 
P.P. posluchačům předložené od 
Vojtěcha Drbohlava, faráře 
libštátského." 

Ing. JOSEF HANČ, bývalý úředník 
ministerstva zahraničních věcí, 
libštátský rodák / 20.6.1895 /, napsal 
knihu " Dálný východ " / 1933 /. 

VOJTĚCH HANČ, rodák libštátský 
/18.3.1906 /, založil v Libštátě 
nakladatelství, v němž vydával např. 
Praktického rádce, v pěkné úpravě 
české klasiky / Babičku / B. Němcové, 
Kytici K.J.Erbena aj./.Později byl 
vrchním ředitelem vydavatelství 
Družstevní práce v Praze. 

Libštátským rodákem podle 
matriky narozených byl i náš 
nejpřednější český germanista 
JOSEF JANKO. Narodil se 25.10 
1869 na nádraží ležícím na katastru 
košťálovském, ale s úředním názvem 
Libštát. Jeho otec tam byl přednostou 
železniční stanice. Zemřel 10.6.l947 v 

Praze jako profesor německé řeči a 
literatury na Karlově univerzitě. 
Napsal česky i německy mnoho 
studií, článků a knih, např. Z vývoje 
české dětské mluvy, O pravěku 
slovanském, Shakespeare, jeho život 
a dílo /1909/. vybrané obrazy 
metaforické lidových písní 
Českosloveských /l932/, Germanisch 
Heldensagen /1930/ atd. 

K libštátským písmákům patřil JAN 
KŘÍŽ, truhlář a poslední výrobce 
malovaného nábytku. V libštátském 
muzeu byl jeho rukopisný přepis písní 
z Leškova kancionálu, ve sbírkách 
odb.uč.R.Hlavy v Semilech se nalézá 
jeho rukopis "Píseň probuzující k 
potěšení v soužení z roku 1841. 

JAROSLAV KUČERA, v letech 
1928 - 1945 farář českobratrské 
církve evangelické v Libštátě. Psal 
kázání do amerických biblických 
časopisů, v Českém bratrstvu vedl 
Biblický koutek. 

JAN MÁNEK, narozen roku 1834 
v Libštátě, byl středoškolským 
profesorem na ústavech v Čechách, 
od roku 1866 na Moravě. Roku 1892 
odešel na odpočinek do Prahy. Šířil 
osvětu nejen mezi studenty, ale i mezi 
venkovským lidem a byl publicisticky 
činný 
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To je naše obec 
JOSEF NOSEK, jeden z prvních 

českých kazatelů evangelické církve 
helvetského vyznání v Libštátě, který 
"po jedenácte roků úřad kazatele se 
zvláštní moudrostí a věrností 
zastával," jak čteme na desce na zdi 
nad jeho hrobem, působil v Libštátě 
od roku 1830 do své smrti 28 .9.1841. 
Byl pohřben na katolickém hřbitově a 
později přenesen na evangelický. 
Roku 1830 vydal v Jičíně český 
překlad knihy: " Věčné odpočinutí 
svatých od Richarda Baxtera. Knížka 
milostná, giž k uzdělánj povzbuzenj a 
potěssenj církve Božj české cenag 
podle neynovgsajho přeloženj 
německé zčegstil.povzbuzenj ". 

Prof, ing. JOSEF RIEGER, řádný 
profesor betonářství a mostního 
stavitelství na české vysoké škole 
technické v Brně. Narodil se v 
Libštátě l9.3.1880. Po absolvování 
reálky v Jičíně studoval stavební 
inženýrství na české vojenské škole 
technické v Praze. Po kratší 
podnikatelské praxi byl jmenován 
asistentem a později adjunktem při 
ústavu stavební mechaniky na 
brněnské české technice. Roku 1909 
byl habilitován z nauky o pružnosti a 
pevnosti a roku 1910 se stal 
mimořádným profesorem betonového 
stavitelství. Postupně dosáhl všech 
akademických hodností. 

Zemřel 4.l.1941 v Brně. Činnost 
prof. Riegra se nesla směrem 
teoretickým i praktickým. Roku 1918 
vydal své základní dílo:" Teorie 
želbetu a abaky želbetu ", které je 
zároveň základem k sestrojení jeho 

betonářského logaritmického pravítka, 
vyšlého roku 1924 po desetileté 
složité práci početní. V letech 1926-36 
vyšlo jeho další významné 
dílo:"Statika želbetových konstrukcí 
staticky neurčitých v jazyku českém, 
německém, francouzském a anglic-
kém. kromě toho Prof. Rieger 
uveřejnil na 75 vědeckých prací, 
spisů, pojednání v různých našich i 
cizích časopisech, např. " Armovaný 
beton v stavitelství pozemním" /1909/ 
"Most v kultuře lidstva" /1918/. 
"Stavitelství betonové" /1919/ atd. 

Prof. Rieger vykonal několik 
studijních cest po Evropě, Asii, 
Sev.Americe a Spojených státech 
severoamerických. Osvědčil se jako 
navrhovatel četných staveb mostních 
a průmyslových. Jako novinku zavedl 
úspornou konstrukci železobetonové 
vozovky na železných mostech. 

JOSEF ROHLÍČEK, chalupník a 
tkadlec, narodil se v Libštátě v čp.3 
dne 14.3.1871 a zemřel 28.7.l941 ve 
Svojku. Byl typem venkovského 
písmáka, samouka a náboženského 
hloubala. Večer po celodenní práci 
sedal u okna své chalupy a psal 
náboženské promluvy, úvahy a 
povídky. Roku 1940 vyšla tiskem jeho 
knížka povídek " Hrozny v trní ". Do 
Herbenova času napsal několik 
pěkných obrázků z Podkrkonoší, do 
evangelického kalendáře črtu o životě 
a práci faráře E.Havelky, sbíral 
duchovní písně a psával do Nového 
lidu. V rukopise zanechal román a 
paměti o sboru Libštátském. Používal 
pseudonym: J.Rokelský. 

Jiný písmák JOSEF ŠÁDEK se 
narodil v Libštátě 28. l. 1819, zemřel 
15:12. 1901. Na jeho hrobě v Libštátě 
je nápis: " Pravdy Boží a bratrstva 
milovník. Onť byl svíce hořící a 
svítící." Šádek psával do Česko-
bratrského hlasatele, vydávaného 
Kossutem a Růžičkou v letech 1848-
49, Dopisy od Krkonošských hor. 
Jako horlivý úd evangelické církve 
pozval E.Havelku do Libštátu. 

FRANTIŠEK ŠÁDEK, narozený 
29.l.1845 v Libštátě, byl od roku 1870 
evangelickým kazatelem v Rané u 
Hlinska, kde také 11.4.1911 zemřel. 
Redigoval evangelický časopis Stráž 
na Sioně / 1882-93 / a Hlasy na Sionu 
/ 1895-96 /. Literární činnost : " Náš 
Jan Amos Komenský ", "Pastorova 
odveta za farářovy nájezdy" /1885/, 
Na obranu reformátorů a reformace 
/1898 /, Ukázky klerikální učenosti a 
poctivosti. 

VÁCLAV VANÍČEK působil na 
měšťanské škole v Libštátě, jako 
odborný učitel a později ředitel do 
roku 1935, kdy byl Okresním školním 
inspektorem v Nové Pace. Narodil se 
18.5 1894 v Liběšicích u Jičína a 
zemřel 24.5.1945 v Jičíně. Vaníček 
přispěl roku 1928 do památníku 
učitelstva okresu Semilského statí " O 
kulturní činnosti učitelstva na 
Semilsku ". Roku l932 vydal přehled 
kulturně-školského vývoje u nás od 
roku 1869." Kapitoly z úsilí o novou 
národní školu " a roku 1936 čítanku " 
Cesta k svobodě". 

Ladislav Lukáš 

Ze stolu redakce 
Milí čtenáři Libštátského zpravodaje, 
Děkujeme vám za vaši přízeň i trpělivost, za včasné i opožděné zasílání příspěvků. Rádi náš zpravodaj vylepšíme a 

reflexe čtenáře je pro nás hodnotná, neboť čtenář může vidět věci, které my nevidíme. Pokud tedy máte jakýkoliv 
podnět či připomínku, nebojte se obrátit na referent@libstat.eu. 

Všem vám přejeme pokojný a radostný rok 2023. 
Marie Kafková a Barbora Augustinová 

Libštátský zpravodaj – měsíčník územního samosprávného celku. Vydává městys Libštát, Libštát 198, 512 03 Libštát, 
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příštího čísla bude 31.1.2023. Příspěvky odevzdávejte na radnici městyse Libštát nebo na referent@libstat.eu. 


