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V Libštátě to žije 
SPORTOVNÍ PLES | SO 28/1  

První letošní lednový ples v roce 2023 pořádali jako 
vždy Libštátští sportovci. K tanci a poslechu hrála skvělá 
kapela Konverze Band. Kdo na ples dorazil, tak si ho užil a 
vyhrál v tombole skvělé ceny, kdo nedorazil, může jen 
litovat. 

 

Informace z radnice 
VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, SOUSEDÉ, RODÁCI A PŘÁTELÉ LIBŠTÁTU, 

Tak jsme se té klasické zimy v Libštátě také nakonec dočkali, Sokol Kundratice opět skvěle připravil Kundratickou 
magistrálu pro milovníky běžek. Dále jsme měli možnost si zabruslit na krásně upraveném rybníku u Chuchlíků, děti si 
mohli zajezdit na sáňkách a bobech na Zaječáku. Sněžení střídal déšť, panovaly i velmi mrazivé noci, prostě zima tak, 
jak má být. I když toho sněhu by mohlo být víc. Tak uvidíme, jak si s námi zimní počasí ještě pohraje. 

LIBŠTÁT NAVŠTÍVIL HEJTMAN LIBERECKÉHO KRAJE  
PAN MARTIN PŮTA 

V souvislosti s prosincovým požárem v objektu DPS Libštát a 
jeho hrůzostrašnými následky jsme požádali Liberecký kraj o 
finanční pomoc v souvislosti s likvidací následků požáru v DPS 
Libštát, především na úhradu faktury ČČK a bude-li třeba i 
případného hrazení náhradního ubytování nájemníků DPS po dobu 
nezbytně nutnou. Na základě této žádosti si přál pan hejtman do 
Libštátu přijet osobně, aby vše viděl a pohovořil se mnou o této 
smutné události. A taky se tak stalo, pan hejtman Martin Půta do 
Libštátu přijel ve čtvrtek 12. ledna v dopoledních hodinách. Po 
milém přivítání jsme z radnice odešli procházkou přes náměstí do 
objektu DPS, kde jsme si prohlédli objekt po prosincovém požáru. 
Poté jsme se vrátili na radnici, kde jsme u kávy pohovořili o možné 
pomoci Libereckého kraje a také o všem co nás v Libštátě trápí a 
co bychom si přáli a tak. Na závěr jsem pana hejtmana požádal, 
aby k nám do Libštátu někdy přijel na setkání s občany, neodmítl, 
tak se můžeme těšit.  
 

 

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2023 
Dovolujeme si Vás požádat o včasné zaplacení místních poplatků za odvoz odpadů a poplatků ze psů. Platit je 

možné na Úřadě městyse Libštát, nebo na číslo účtu 4428581/0100, do variabilního symbolu uveďte číslo popisné 
nemovitosti.  

Poplatek za odvoz odpadů je nově (nová vyhláška 1/2021) 700 Kč za osobu a je třeba zaplatit do 30. 6. 2023, 
studenti do 31.10. 2023 (nutné potvrzení o ubytování). Poplatek za psa zaplaťte do 30. 4. 2023. Částka za jednoho psa 
činí 200 Kč, za dalšího 300 Kč, důchodci platí za jednoho psa 100 Kč. Veškeré změny je nutné nahlásit do 15 dnů. 
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Informace z radnice 
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD | 

INFORMACE O ZÁJMU ODKOUPIT 

POZEMKY V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ 

LIBŠTÁT Z DŮVODU ROZŠÍŘENÍ 

REZERVY STÁTNÍCH POZEMKŮ DLE 

ZÁKONA 
 Státní pozemkový úřad (dále jen 

„SPÚ“) informuje veřejnost o zájmu 
nabýt pozemky podle zákona č. 
503/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o SPÚ“) 
pro tvorbu rezervy státní půdy v 
katastrálním území LIBŠTÁT. 

Fyzická nebo právnická osoba 
může nabídnout SPÚ k odkupu 
pozemky (nebo i spoluvlastnické 
podíly) v katastrálním území Libštát 
prostřednictvím Krajského 
pozemkového úřadu pro Liberecký 
kraj, U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 
(dále jen „KPÚ“). KPÚ jednotlivě 
posoudí, zda nabízené pozemky 
(spoluvlastnické podíly) jsou 
potřebné pro zabezpečení výkonu 
působnosti SPÚ, tedy pro tvorbu 
rezervy státních pozemků podle 
zákona o SPÚ. V případě nabídky 
informujte Pobočku Semily - tel. č.: 
725 900 759, e-mail: 
d.haltufova@spucr.cz. V případě 
potřebnosti pozemků pro SPÚ 
objedná KPÚ ocenění takových 
pozemků formou znaleckého 
posudku u znalce obor ekonomika, 
odvětví ceny a odhady nemovitostí, 
přičemž kupní cenu pozemku lze 
sjednat pouze do výše ceny obvyklé 
podle § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 
Sb., zákona o oceňování majetku, ve 
znění pozdějších předpisů, a to 
včetně součástí a příslušenství 
pozemku. Tento postup odpovídá § 
3 odst. 2 zákona o SPÚ. Náklady 
spojené s vyhotovením znaleckého 
posudku hradí v plné výši SPÚ. 

Děkujeme za spolupráci.  

Ing. Dáša Zemanová, vedoucí 
Pobočky Semily Státní pozemkový 

úřad. 

PREZIDENTSKÉ VOLBY  
V LIBŠTÁTĚ 

V prvním kole Prezidentských 
voleb v Libštátě, konaných ve dnech 
13-14. ledna 2022, jsme volili takto: 
1. Petr Pavel 177 hlasů, 2. Andrej 
Babiš 150 hlasů, 3. Danuše 
Nerudová 87 hlasů, 4. Pavel Fisher 
54 hlasů, 5. Jaroslav Bašta 31 hlasů, 
6. Marek Hilšer 13 hlasů, 7. Karel 
Diviš 5 hlasů a 8 Tomáš Zima 1 hlas. 
Volební účast byla 71, 27 procent. 
Ve druhém kole voleb, které se 
konaly o 14 dní později, tedy 27.-28. 
ledna jsme volili mezi Petrem 
Pavlem a Andrejem Babišem. A 
v Libštátě vyhrál s počtem hlasů 314 
Petr Pavel. Andrej Babiš získal 185 
hlasů. Volební účast byla 69,30 
procent.  

Tímto velmi pěkně děkuji všem, 
kteří si splnili svou občanskou 
povinnost a přišli k prezidentským 
volbám. Dále také velmi pěkně 
děkuji skvělé volební komisi ve 
složení: slečna Jana Maťátková 
(předseda), pan Luděk Opočenský 
ml. (místopředseda), paní Bc. Jana 
Foltová, paní Mgr. Jana Maťátková a 
dlouholetá zapisovatelka slečna 
Liduška Šimůnková. O pohoštění 
volební komise se jako vždy skvěle 
postarala naše provozní paní Věrka 
Kobrlová. Zaměstnancům úřadu 
městyse Libštát děkuji za veškerou 
přípravu těchto prezidentských 
voleb. Dále je také třeba poděkovat 
Lence Novotkové, která nám vždy 
roznáší volební lístky a paní Blance 
Divišové a rodině Karla Korandy za 
vkládání volebních lístků do obálek. 
Tak zase za rok v roce 2024 u 
dalších voleb. To se budou konat 
volby do 1/3 Senátu, do evropského 
parlamentu a do krajských 
zastupitelstev. V roce 2025 se budou 
konat volby do Poslanecké 
sněmovny, v roce 2026 do 1/3 
Senátu a do obecních zastupitelstev. 
V roce 2027 si dáme od voleb po 
několika letech volno, a pak se to 
zase rozjede. 

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ  
OBČÁNKŮ 2023 

Jarní termín slavnostního vítání 
nových občánků plánujeme v měsíci 
květnu, datum bude ještě upřesněn. 
Po narození děťátka je nutné vyplnit 
přihlášku k vítání občánků a donést ji 
na úřad. Přihláška je k dispozici na 
internetových stránkách městyse 
Libštát, nebo k vyzvednutí v 
kanceláři radnice. Přihlášku je třeba 
podat nejpozději do konce března 
2023. 

INFORMACE SEVEROČESKÝCH 

KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB S.R.O. / 

PŘISTAVOVÁNÍ ODPADNÍCH 

NÁDOB 
Z důvodů nákupu nové techniky a 

s tím související optimalizace svozo-
vých tras komunálního odpadu, 
budeme postupně přecházet pouze 
na ranní směny. Změny budou 
probíhat postupně od 1. února 2023 
s předpokládaným ustálením do cca 
6 měsíců. Tímto Vás žádáme, aby 
nádoby ke svozu byli přistavovány 
v den před plánovaným svozem. Při 
pozdějším přistavení již nemůžeme 
garantovat výsyp nádoby.  

PRODEJ ŠTÍPANÉHO SMRKOVÉHO 

PALIVOVÉHO DŘEVA V ROCE 

2023 
Rozhodnutím rady městyse 

Libštát budou závazné objednávky 
na štípané palivové dřevo probíhat 
vždy až od 1. června, dle aktuálního 
ceníku. Dříve mohou probíhat jen 
předběžné a nezávazné rezervace 
dřeva, bez cenové garance. 
Dostupnost kulatiny je nutné vždy 
ověřit u lesního správce.  

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ 
Překrásnou fotografii na titulní 

stranu pořídila při své odpolední 
sluníčkové lednové procházce 
Libštátem paní Iva Janatová, velmi 
pěkně děkujeme. 
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Informace z radnice 
SBĚRNÉ MÍSTO (SBĚRNÝ DVŮR) V LIBŠTÁTĚ V ROCE 

2023 
Sběrné místo (sběrný dvůr) v Libštátě bude v letošním 

roce otevřeno každou sudou sobotu od 9.00 hodin do 
12.00, hodin a to od března do listopadu. 

Možnost odložení odpadů ve sběrném dvoře mají 
občané s trvalým pobytem v Libštátě a chataři a 
chalupáři, kteří mají rekreační objekt na území městyse 
Libštát a řádně platí místní poplatek za provoz systému 
nakládání s komunálním odpadem.  

Sběrný dvůr v našem městysi není určen k 
odevzdání odpadů z podnikatelské sféry!  

Na sběrném místě je umístěn VELKOOBJEMOVÝ 
KONTEJNER – do tohoto kontejneru můžete předat 
domácí velkoobjemový odpad, který se Vám nevejde do 
popelnice, nikoliv však nebezpečný odpad, který je 2x 
ročně od Vás vybírán v rámci Svozu nebezpečných 
složek komunálního odpadu. Do sběrného místa (ani do 
přistavovaných kontejnerů pro občany) nepatří 
stavební suť a eternit. 

Dále přijímáme : ELEKTRO (televize, lednice, 
mrazáky, rádia, mikrovlnky, varné konvice, žehličky, 
tiskárny …., ale vždy kompletní, nikoliv rozebrané) 

Na sběrném místě je možné odevzdat POUŽITÝ 
POTRAVINÁŘSKÝ A FRITOVACÍ OLEJ z kuchyní. 
Odběratel zajistí následnou recyklaci tohoto odpadu. 
Firma oleje vyčistí a výsledná surovina se využije do 
různých ekologických výrobků. Na sběrném místě je olej 
shromažďován do jedné nádoby, kterou zajišťuje 
odběratel. Olej můžete přivážet v uzavřených nádobách 
(např. ve starých PET lahvích) a odložíte je dle pokynů 
obsluhy do připravené sběrné nádoby. 

Na radnici (v přízemí na chodbě) je umístěn kontejner 
na BATERIE A DROBNÝ ELEKTRO ODPAD. Zde 
můžete tento odpad ukládat kdykoliv v týdnu od pondělí 
do pátku. 

Věčné téma je „Kam s ojetými pneumatikami?“ 
Celoročně je možné ZDARMA odevzdat použité 
pneumatiky na místech zpětného odběru: - bez vazby na 
nákup zboží či služeb - bez ohledu na značku pneumatik 
- bezplatně. Sběrný dvůr v Libštátě není místem zpětného 
odběru pneumatik, a proto je k nám, prosím, nevozte. 
Seznam sběrných míst a další informace naleznete na: 
www.eltma.cz/sberna-mista Od 1. 1. 2018 můžete 
pneumatiky bezplatně odevzdat ke vhodné likvidaci také 
v pneuservisech a autoservisech, a to bez ohledu na 
jejich značku nebo na to, kde jste pneumatiku zakoupili. 
Cesta starých pneumatik je tedy opravdu přímá a 
jednoduchá..  

INFORMACE Z 1. VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LIBŠTÁT, ZE DNE 25. LEDNA 

2023 
První jednání zastupitelstva městyse Libštát v roce 

2023 se konalo ve středu 25. ledna 2023 v zasedací 
místnosti radnice městyse Libštát.  

Hned první letošní jednání zastupitelstva v roce 2023 
bylo velmi programově zajímavé a proto také dorazilo 9 
občanů a tři hosté. Asi nejzásadnějším bodem tohoto 
jednání bylo projednání a schválení plánu společných 
zařízení, vytvořený projekční firmou Agroplan spol. s.r.o., 
dle zadní Státního pozemkového úřadu v rámci 
probíhajících komplexních pozemkových úprav v Libštátě 
a dále ve spolupráci se sborem zástupců. Dále jsme na 
jednání řešili možnost podání dotace z programu obnovy 
venkova LK, aktuální informace týkající se objektu domu 
čp. 324 (DPS) a poté jsem také řešili přípravu návrhu 
rozpočtu na rok 2023. 

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

KANALIZACE V LIBŠTÁTĚ / PŘEPOJOVÁNÍ / 

TERMÍNY ZÁVĚREČNÉHO UKONČENÍ AKCE  
S ohledem na řádné zkolaudování kanalizace a 

závazné 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. Je nutné také přepojovat zbývající 
nemovitosti za mostem u Ničů, kde je tlaková kanalizace. 
Takovéto přepojení na tlakovou kanalizaci je však nutné 
koordinovat ve spolupráci s městysem. 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 již přepojili, děkuji i Vám, co 
se na přepojování chystají ihned, co to počasí dovolí.  

S připojením už není opravdu radno dále otálet, neboť 
Ti co tak neučinili, mají skoro všichni zcela jistě prošlé 
povolení k nakládání se splaškovými odpadními vodami 
vydané Městským úřadem v Semilech, nová kanalizace je 
řádně zkolaudována a je nutné se s ohledem na získanou 
dotaci a podmínky dané dotace připojit co nejvíce 
objektů. Nehledně na to, že je Vaší povinností být 
napojeni na veřejnou kanalizaci, pokud tu možnost máte. 

Pomalu nám bude končit zima a začne jaro, které 
Vám všem, kteří tak ještě neučinili, umožní se pustit do 
přepojování Vašich nemovitostí do nové splaškové 
kanalizace. Není na co čekat a je nutné už velmi pěkně 
prosím konat. Velmi pěkně děkujeme za pochopení. 
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Informace z radnice 
LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ | PŘED 25 LETY | ÚNOR - BŘEZEN 1998 

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.  

 

 
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 28. ledna 2023 
jsem se v Liberci v lyžařském areálu Vesec zúčastnil 
trialového závodu GR8 TRAILS – LIBEREC, v délce 
cca 11 km. Zimní počasí i velmi náročná a kopcovitá 
trať byla opravdu brutální, ale i tak jsem si to jako vždy 
užil. Ve své věkové kategorii 40-49 let (uff, už mi bylo 
letos 46 let) jsem se umístil na krásném 6 místě z 27 a 
celkově jsem byl 14 ze 112 běžců. 

 
V sobotu 11. února 2023 jsem s rodinou zavítal 

opět do Hradce Králové na Valentýnský běh v délce 
11 km. Závody se běžely v překrásném areálu 
Městských lesů a kempu Stříbrný rybník. Byl to velmi 

 

 
krásný a rychlý závod 
většinou po rovině a 
asfaltu. Ve své věkové 
kategorii 40-49 let jsem se 
umístil s časem 0:47:20.81 
na úžasném 8 místě a 
celkově 23 ze 157 běžců.  

 

LIBŠTÁTŠTÍ JUBILANTI 
V měsíci únoru slaví své životní jubileum 

paní Marie Hádková, paní Alice Siropolková a paní Soňa Dibelková. 

Všem přejeme vše dobré. 
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Aktivní registrovaní a neregistrovaní sportovci našeho Libštátu 

ONDŘEJ VEJNAR, (ORIGINÁLNÍ ČESKÝ PŘEKÁŽKOVÝ 

ZÁVOD) 
Ondřej Vejnar se v sobotu 28. ledna 2022 v Liberci 

v lyžařském areálu Vesec (závody se pořádaly společně 
v jeden den s během GR8 TRAILS – LIBEREC) poprvé 
zúčastnil originálního českého překážkového závodu 
GLADIÁTOR RACE, v délce cca 4 km s cca 20 ti náročnými 
překážkami. Dle mého rozhovoru s ním si závody užil se 
vším, jak se patří a už se hlásí na další podobné závody 
v jiných lokalitách, z čehož mám velkou radost. (sta) 

 
 

ADÁMEK KOBRLE, FOTBALISTA, TRÉNUJÍCÍ V FK JABLONEC 
Adámek Kobrle, další fotbalový talent (který zdědil po tatínkovi) z Libštátu byl o víkendu 3-5. února s týmem FK 

Jablonec na halovém turnaji v Dortmundu, na kterém obsadil tým FK Jablonec překrásné 5-8 místo.  

 
Věřím, že nás v Libštátě je více aktivních registrovaných, 

neregistrovaných, nebo rekreačních sportovců, o kterých stále 
nevíme. Budeme rádi, když se nám do této rubriky také se svými 
sportovními zážitky, úspěchy, či postupnými sportovními krůčky 
ozvete. Sportem ku zdraví. 
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Aktivní registrovaní a neregistrovaní sportovci našeho Libštátu 
JIŘÍK JANATA, FOTBALISTA FC SLOVAN LIBEREC 

Zimní víkendové (3-5. února) soustředění týmu FC Slovan Liberec před zahájením jarní části ligové sezóny U12.  

 

Škola v Libštátě 
LEDEN NA MZŠ LIBŠTÁT 

Ani v lednu žáci naší základní školy nezaháleli a zúčastnili se hned několika zajímavých akcí. 
Na začátku roku měli starší žáci možnost poměřit a prověřit své síly při florbalovém turnaji v Semilech, kde se utkali 

s týmy základních škol ze Semil a Lomnice nad Popelkou. 
Ve dnech 13. a 20. ledna proběhla ve škola dvě kola prezidentských voleb. V prvním kole vítězné pozice obsadili 

Petr Pavel a Danuše Nerudová (1. a 2. místo), ve druhém kole pak suverénně zvítězil Petr Pavel. Volební účast byla 
poměrně vysoká – 79% v kole prvním a 75% v kole 
druhém. 

V týdnu od 16. 1. do 20. 1. navštívili žáci 8.A, 8.B 
a 9. třídy obecní knihovnu v Libštátu. V první části 
návštěvy získali například informace o fungování 
knihovny a o knihách, které knihovna nabízí. Poté si 
při čtenářské dílně vybrali knihu, která je zaujala, a 
četli si. Na závěr se navzájem seznamovali s 
rozečtenými knihami a pod vedením paní učitelky si 
opakovali literární teorii. Akce se vydařila a někteří 
osmáci a deváťáci si v knihovně dokonce založili 
čtenářské konto. 

Konec ledna naštěstí přinesl ideální sněhové 
podmínky a sedmá třída tak mohla bez obav vyrazit 
na plánovaný lyžařský kurz v Kořenově. Ostatní třídy 
bohatě využily k zimním radovánkám místní kopec 
„Zaječák.“ 

Naše škola se po získání akreditace stala 
testovacím střediskem ECDL, což je mezinárodní 
koncept k ověření úrovně dosažených ICT 
dovedností. O získání certifikátu se mohou ucházet 
žáci naší školy, ale i ostatních škol či široké 
veřejnosti. 
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Státní pozemkový úřad 
POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. LIBŠTÁT – AKTUÁLNÍ INFORMACE

Tento článek navazuje na první 
článek o pozemkových úpravách, 
který ve Vašem zpravodaji vyšel v 
srpnu 2021. Cílem tohoto článku je 
seznámit účastníky pozemkových 
úprav i občany Městysu Libštát s 
aktuálními informacemi i s dalším 
průběhem prací na komplexních 
pozemkových úpravách v k.ú. Libštát.  

Změny obvodu KoPÚ: 
V návaznosti na 

projednání nárokových listů, 
které proběhlo v červenci 
2021, bylo uplatněno několik 
námitek. Tyto byly projednány 
se sborem zástupců a 
následně byly provedeny níže 
uvedené změny v obvodu: 
- vyjmutí pozemku p. č. 

2389 (LV č. 89) z obvodu 
KoPÚ  

- vyjmutí pozemků z obvodu (LV č. 
730) z obvodu KoPÚ a související 
nutná úprava obvodu 

- došetření a úprava obvodu v 
lokalitě potoka u katastrální 
hranice s Novou Vsí n. P. (LV č. 
584, oprava zákresu nemovitosti)  
Na výše uvedené změny byly 

vyhotoveny geometrické plány, které 
byly zapsány do KN. 

 Plán společných zařízení (PSZ): 
Ve spolupráci se sborem zástupců 

byl vypracován tzv. Plán společných 
zařízení. Tento plán navrhuje sous-
tavu prvků řešících zejména zpřístup-
nění pozemků, protierozní ochranu 
zemědělských pozemků, vodohos-
podářská opatření a opatření k tvorbě 
životního prostředí. Pro potřeby 
zpracování plánu společných zařízení 
byl firmou HIG geologická služba, 
vyhotoven předběžný inženýr-
skogeologický průzkum. Tento průz-
kum v celkem 37 sondách vyhodnotil 
hydrogeologické vlastnosti zemin. Pro 
navrhované prvky bylo dále doplněno 
zaměření výškopisu.  

V červenci 2022 byl Plán 
společných zařízení předložen dotče-
ným orgánům státní správy a přísluš-
ným organizacím k podání stanovisek 

a vyjádření. S ohledem na nesouhlas-
né stanovisko některých dotčených 
orgánů byla za účasti zpracovatelky 
pozemkových úprav Ing. Skřivanové 
Pozemkovým úřadem Semily svolána 
dne 13. 9. 2022 schůzka s Odborem 
ŽP KÚ Liberec a odborem ŽP MÚ 
Semily. Důvodem nesouhlasných 
stanovisek byly obavy výše uvede-
ných odborů z nepřiměřených zásahů 

do zájmů ochrany přírody a krajiny, a 
to zejména s ohledem na návrh brodu 
přes Olešku a nové vodní nádrže 
(VN4). Jednání byli přítomni též 
zástupci správy toků Povodí Labe 
(zástupce z provozního střediska v 
Turnově) a Lesů ČR (správy toků). 
Na jednání byl přizván i pan starosta 
a zástupce hospodařícího subjektu. Z 
jednání vyplynulo, že díky 
zodpovědnému přístupu zpracovate-
le, který do návrhu plánu společných 
zařízení zapojil osobu oprávněnou 
provádět biologická hodnocení, není 
v této etapě pozemkových úprav 
nutné přerušit práce a zadávat 
vyhotovení biologických průzkumů. 
Ve stejný den bylo se zástupcem 
Dopravního inspektorátu Policie ČR 
Semily projednáno i napojení cest a 
zhodnocení rozhledových poměrů dle 
stávajících norem.  

Poté, co byl Plán společných 
zařízení řádně projednán a 
odsouhlasen všemi dotčenými orgány 
statní správy, proběhlo jeho projed-
nání s tzv. Regionální dokumentační 
komisí (RDK) v Hradci Králové (16. 
11. 2022) a následné zapracování 
vzešlých připomínek. Dne 25. 1. 2023 
byl s výslednou podobou Plánu 

společných zařízení seznámen sbor 
zástupců a ve stejný den došlo i ke 
schválení tohoto dokumentu zastupi-
telstvem obce Libštát.  

V souvislosti s tímto bodem 
chceme poděkovat všem členům 
sboru zástupců za jejich čas a ener-
gii, kterou tvorbě Plánu společných 
zařízení věnovali. Celkem se jednalo 
o 5 několikahodinových jednání! 

Seznámení s dalším 
průběhem  

V současnou dobu je pro 
všechny dotčené vlastníky 
zpracováván tzv. návrh 
nového uspořádání pozem-
ků. Tento návrh bude 
následně rozeslán doporuče-
ným dopisem všem vlastní-
kům, přičemž každému bude 
dána možnost návrh za 

účasti zpracovatelky osobně 
projednat. Projednání se předpokládá 
dvoudenní a bude probíhat v Libštátu. 
Předpokládaný termín je duben 2023. 

Mimo tyto konzultace bude možno 
návrh projednat také telefonicky či e-
mailem buď s paní projektantkou Ing. 
Skřivanovou nebo po domluvě v sídle 
firmy Agroplan spol. s r.o., příp. na 
Pobočce SPÚ v Semilech 

Závěrem našeho článku chceme 
všechny vlastníky moc poprosit, aby 
projednání návrhu nového uspořá-
dání ve vlastním zájmu věnovali 
vysokou pozornost a v případě dota-
zů kontaktovali zpracovatelku nebo 
Pobočku SPÚ v Semilech. 

Zpracovatelem návrhu komplex-
ních pozemkových úprav v kat. území 
Libštát je firma AGROPLAN sro., 
Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4, 
odpovědná osoba za projekční práce 
– Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D., 605 
289 963, skrivanova@agroplan.cz. 

Pobočka SPÚ v Semilech, adresa: 
Bítouchovská 1, 513 01 Semily, 
kontaktní osoba pro Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Libštát je 
Ing. Dagmar Haltufová, tel.: 725 900 
759, e-mail: d.haltufova@spucr.cz
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Zpráva velitele jednotky hasičů za rok 2022 
Získali jsme do jednotky nového člena Martina Šedivého a tak nás je 14. Všichni členové se v průběhu roku 

zúčastňují povinných školení, výcviků a zvyšují si odborné způsobilosti (máme 4 velitele, 4 strojníky, 11 nositelů dýchací 
techniky, 6 pilařů a 1 technika jednotky). Část jednotky znovu prošla školením resuscitace a použití AED 
(Automatizovaný externí defibrilátor), používaný při zástavě srdce. Další část prošla Flashover kontejnerem, který 
dovoluje simulovat reálné podmínky při požáru v uzavřeném prostoru a zároveň si vyzkoušeli teplotní odolnost 
v zásahovém obleku. Dále se staráme o techniku a její vylepšení, kontrolujeme a necháváme revidovat věcné 
prostředky a dýchací techniku.  

Zúčastnili jsme se s cisternou oslav 150let hasičů z Lomnice nad Popelkou. 7.12. jsme uctili památku zemřelého 
hasiče ze Skalice u České Lípy, na kterého při zásahu spadl strop.  

Hlavním úkolem jednotky je hašení požárů a provádění záchranných prací při živelných pohromách a jiných 
mimořádných událostech včetně ochrany obyvatelstva. Rok 2022 byl opět rekordní počtem výjezdů, kterých bylo 30:

1.  20.1. TP (technická pomoc) - strom přes silnici 
do Lomnice 

2.  20.1. Dopravní nehoda – zapadlá dodávka - 
silnice letiště Lomnice nad Popelkou 

3.  30.1. TP – strom přes silnici do Bělé 
4.  30.1. TP – strom přes silnici do Bělé 
5.  31.1. TP - 2 stromy přes Kalenskou cestu 
6.-7. 17.2. TP - 2 stromky na Bělou 
8.-9.  17.2. TP – skupina stromů přes silnici v Bělé a 

vytažení zapadlého auta 
10.  17.2. TP – uvolnění toku Olešky u barokního 

mostu v Libštátě 
11.-15. 17.2. TP – monitoring a uvolňování toku 

Olešky, proplach kanálu, záchrana slepic, vytažení 
 auta z vody 

16. 22.2. TP – zavěšený strom nad silnicí na Bělou 
17. 13.3. Požár oplocenky a trávy 200m od Libštát 

čp. 234 
18.  14.4.  TP - AED Bělá 

19.  11.5. Požár skládky v Košťálově 

20.  29.5.  TP - otevření bytu v DPS 

21.  11.6.  Požár chalupy Bělá 85 

22.  29.6. TP - stromy přes silnici z Lomnice na 

Košťálov 

23.  2.7. TP - žena zavřená dítětem na balkóně 

 Libštát 273 

24.  4.7. Požár - kouř ze sklepa bytového domu 

Lomnice n. P. 

25. 21.8. TP - otevření bytu v DPS 

26. 26.8. TP - stromy na silnici z Lomnice na 

Košťálov 

27. 5.9. TP - otevření rodinného domu Libštát 

28.  17.11. TC - požár OÚ Bělá 

29.  9. – 10.12. Požár v 2 patře DPS Libštát – 

nejtěžší zásah za poslední roky 

30.  11.12. Požár v lakovně fa Triga v Lomnici nad 

 Popelkou

Požádali jsme o dotaci na výměnu garážových vrat za sekční a obdrželi od Libereckého kraje 78 260Kč. Naopak 
nedopadla žádost u Nadace ČEZ. A obdrželi jsme neinvestiční dotaci na zásahy mimo katastr Libštát a školení v částce 
35 273Kč. Velkým pokrokem je oddělení stání pro dopravní automobil v dílně technické skupiny, čímž máme konečně 
techniku na jednom místě. Dále se proboural vstup ze zbrojnice do KD, kde by se měly zrekonstruovat sprchy, které 
bude používat i jednotka. Předělali jsme do plastu rozvod vzduchu po hasičárně i obecní dílně. Cisterna byla doplněna o 
boční poziční světla, čímž se opět o trochu zlepšila její viditelnost. Na cisterně byla provedena oprava spojky, přetěsnění 
víka motoru a opravena levá brzda předního kola. U 2 dýchacích přístrojů Draeger byla provedena revize redukčních 
ventilů, výměna membrán, o kroužků, zorníků a zádový nosič byl přestavěn na lepší typ PSS 4000. 

Děkuji Městysi Libštát za podporu své jednotky. A závěrem bych rád nabídl zájemcům členství v jednotce. Pokud je 
Ti 18, jsi zdravý, máš chuť a čas pomáhat, být užitečný a učit se novým dovednostem, tak se určitě ozvi.  

Vítězslav Kříž ml., velitel jednotky  
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Policie ČR informuje 
VYHODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE MĚSTYSE LIBŠTÁT 2022

Na začátku roku 2023 byla na 
Obvodním oddělení Policie České 
republiky v Semilech vyhodnocena 
bezpečnostní situace v katastru 
městyse Libštát za uplynulý 
kalendářní rok 2022. 

V tomto období bylo na území 
městyse Libštát evidováno celkem 8 
trestných čìnů. Ve třech případech se 
jednalo o krádeže a dále ve dvou 
případech o neoprávněný přístup k 
počítačovému systému, kdy ani v 
jednom případě se nepodařilo 
pachatele ustanovit. V jednom 
případě o podvod, kdy v současné 
době nebyl pachatel nalezen, avšak 
ve věci stále probíhá intenzivní 
prověřování. 

Na podzim došlo v místním 
obchodě ke krádeži balíku novin, kdy 
pachatel byl díky výborné práci 
policistů ustanoven. Ke konci 
letošního roku došlo k požáru 
domova důchodců, kdy věc do 
současné doby nebyla objasněna a 
ve věci probíhá prověřování. 

V katastru obce Libštát bylo 
evidováno 14 přestupků. Z toho bylo 

6 vyřešeno pokutou v příkazním 
řízení, kdy se jednalo o přestupky na 
úseku bezpečnosti a plynulosti 
provozu, kdy 3 z nich byly dopravní 
nehody. Dále bylo 8 přestupků 
potřeba prošetřit, kdy se ve 3 
případech jednalo o přestupky proti 
občanskému soužití. Tyto incidenty 
byly oznámeny k projednání 
příslušnému orgánu. Dále dopravní 
nehodu, o řízení vozidla i přes to, že 
pachatel neměl řidičské oprávnění a 
o neoprávněné užití věci, kdy tyto 
přestupky byly taktéž oznámeny 
příslušnému orgánu. V obci byly 
evidovány také dva přestupky proti 
majetku, kdy ani v jednom případě se 
nepodařilo pachatele dohledat. 

Ve srovnání s rokem 2021, kdy 
byly evidovány 4 trestné činy a 23 
přestupků, vidíme díky počítačové 
kriminalitě nárůst trestné činnosti a 
dále pokles přestupkového jednání. 

I přes tyto uspokojivé výsledky 
bych chtěl apelovat na všechny 
občany, aby byli stále ostražití vůči 
svému okolí. Vyplatí se dbát zvýšené 
pozornosti vůči cizím a podezřelým 

lidem, nebot’ právě jejich kvalitní 
popis, případně zaznamenání 
registrační značky jejich vozidel, nebo 
i jejich vyfotografování, je jednou z 
prvních a důležitých informací, se 
kterými na místě pracujeme. 

Opět také upozorňuji na podvody 
páchané na internetu, neboť tyto se 
stále množí a je dán předpoklad, že 
tento trend bude pokračovat i nadále. 
Ať už se jedná o sjednávání půjčky, 
nákupu či prodeje zboží, ověřte si 
nejdříve, ať už v obchodním, nebo 
insolvenčním rejstříku, případně přes 
recenze zákazníků, s kým jednáte. 
Hledání případného pachatele bývá 
v tomto prostředí obtížné. 

Na závěr mi dovolte poděkovat za 
spolupráci v uplynulém roce 2022, a 
to jak se samotnými občany, tak i 
s pracovníky Obecního úřadu. 
Děkujeme vám za spolupráci a do 
nového roku 2023 přeje vše nejlepší 
kolektiv Obvodního oddělení Policie 
ČR v Semilech. 

npor. Bc. Jiří Ročánek, DiS.

 „To je naše obec“ – citace z knihy 

LIBŠTÁT V LITERATUŘE
Nejstarší zmínka o městysi 

Libštátě v díle vydaném tiskem je v 
Topografii království českého od 
J.Schallera z roku 1790. Poněkud 
delší je zpráva o poddanském 
městečku Libštátě v německém díle: 
Das Konigreich Bohmen statistisch-
topografisch dargestellt od J. B. 
Schallera z roku 1835. Slavný 
František Palacký ve svém Popise 
království českého z roku 1848 uvádí 
naší obec jako Libštát mající 149 
domů a 1061 obyvatel české 
národnosti. Z českých lexikonů má 
nejdelší článek o Libštátě Ottův 
slovník naučný 1888 -1909 Autorem 
byl známý vlastivědný pracovník 
J.J.Fučík. Stručnější je Topograficko-
statistický slovník Čech od J.Ortha a 
F.Sládka / 1830 / a Masarykův 
slovník naučný / 1927 /, kdežto první 

český slovník vůbec Riegrův Slovník 
naučný /1858-1874/ se o Libštátě 
nezmiňuje. Dosti podrobnosti 
obsahuje F.Mizery Popis okresního 
hejtmanství semilského z roku 1888. 
Mnoho samostatných článků a 
zmínek z historie o životě Libštátu 
přinášel Vlastivědný sborníček pro 
školu a dům v Lomnici n./Pop. /1920-
24/ a autory byli většinou J.J.Fučík, 
F.Večerník, J.Hanč, J.Šotolová a j. V 
roce 1949 - 50 obrázkový 
čtrnáctidenník Beseda, kde psali J. 
Hájek, F. H. Košťálovský a L. Lukáš. 
mnoho údajů a obrázků přinesla 
kniha J.Šolce a J.V.Scheybala Lidové 
stavby v Pojizeří, vyd.1961 Z krásné 
literatury má Libštát významné 
postavení v knihách Emanuela 
Havelky " Světlo na horách " / 1939 / 
a M. Matouškové" Nezhojí všechno 

čas" / 1948 /.Zmínky o něm jsou v 
románu F.Dejmka " Metelice " / 1915 
/ v Staškově "O ševci Matoušovi a 
jeho přátelích" / /1932/ v Raisově 
"Zapadlých vlastencích" a J.Horáčka 
"Muderlanti z pod Žalýho /1966/. V 
Hrubínově knize "Bohatýr smích" 
/1953/ je humorka "Jen k nám 
panenky", umístěná do Libštátu. S 
J.Š Kubínem byla naše škola v přátel-
ském písemném styku a některé 
dopisy citujeme v poznámkách. V 
jednom z nich navrhuje počeštění 
jména Libštát na Malovín, Krasejev, 
Blaživky, Strumanec nebo Olešník. V 
Dykově sbírce veršů "Podél cesty 
/1921/ jest báseň „Psáno cestou 
z Libštátu“. Pisatel této práce ji 
přetiskl do své novoročenky 
s vysvětlivkami. V okresních novinách 
Rozvoj uveřejňoval roku 1960  



„To je naše obec“ – citace z knihy 

Vl.Koblížek a Vl.Komárek historickou 
reportáž z doby třicetileté války 
"Štvanec" se zmínkami o Libštátě. 

V bývalém výsadním hostinci čp.9 
pobývali básník Viktor Dyk, 
spisovatelka Dr.Z-Hásková, spisova-
tel L.Tůma - zevloun, cestovatel 
F.St.Vráz aj. Osvětová beseda 
umístila roku 1960 na tomto domě 
pamětní tabuli s daty o literárním 
životě v Libštátě. V Libštátě předná-
šeli veřejní a političtí pracovníci 
František Drtina, T.G.Masaryk atd. 

Spisovatel L. Tůma uveřejnil v 
Národních listech 11 .10.1930 pod 
názvem Drobná vzpomínka 
zajímavou zprávu o Libštátě: 

Když vyhořelo v srpnu 1881 
Národní divadlo,byl jsem na 
prázdninách v Libštátě, kam za 
maminkou a námi dětmi otec 
každého týdne přijížděl. Také den po 
požáru přijel Živě si pamatuji, jak lidé, 
kteří byli na nádraží a k nimž 

promluvil, plakali. Ještě téhož dne 
přijel za ním do Libštátu bývalý 
redaktor Národních listů novopacký 
vlastenec Antonín Kotík a vzápětí po 
něm ze Semil, kde byl advokátem, 
Antal Stašek. Všichni tři se objali a 
hned u Nosků v hostinci, kam ještě 
přišel s jinými občany evangelický 
farář Marušiak, uvědomělý Slovák, se 
radili, kterak by co nejrychleji se 
provedly sbírky po celém kraji .Dr. 
Zeman / Stašek / měl rychle plán 
pohotově! " Půjdeme od místa k 
místu, já ty /Tůma/ i Kotík a budeme 
mluvit k lidu z kočáru." To se také 
stalo. Hostinský Nosek dal obětavě 
koně i kočár k dispozici, všichni tři 
nasedli a jeli do Lomnice, Nové i 
Staré Paky Jilemnice, Kruhu, Svojku, 
Jičína atd. a z kočáru, který zastavil 
třeba na náměstí, nebo večer v 
hostinci některém, řečnili střídavě o 
nutnosti rychlého zbudování nového 
Národního divadla. 

Obětavý lid podkrkonošský kladl 
své příspěvky rovnou do klobouku 
Staškova. Čtrnácte dní takto cestovali 
po okolí a skutečně značný peníz 
sebrali pro divadlo.. 

Měli z toho nakonec ještě oplétání 
s úřady, ale Antal Stašek to nějak u 
hejtmanství urovnal. 

Prarodiče spisovatele K.V.Raise 
Josef Erlebach a Kateřina, roz. 
Dolenská měli v libštátském kostele 
svatbu roku 1811. Jejich dcera 
Kateřina chodila do Libštátu do školy 
a byla později matkou Karla Václava 
Raise. 

V posledním desetiletí byli hosty 
devítiletky a obyčejně vykonávali i 
besedy pro veřejnost spisovatelé 
Karel Nový, několikrát Leontina 
Mašínová, František Kožík, Miroslav 
Hanuš, Dr.Ludvík Páleníček, Jan 
Knob. 

HUDBA A ZPĚV V LIBŠTÁTĚ

Před 150 a více lety zpíval a 
provozoval hudbu celý národ. Bylo 
tomu tak i v Libštátě. První zpráva o 
provozování vážné hudby je z 
2.poloviny 18.století. Tehdy byl 
zdejším farářem Jan Bílý a k němu 
jako ke svému bratranci jezdíval na 
návštěvy student Jan Theobald Held, 
pozdější známý hudebník a lékař. 
Přivážíval sebou skladby, terčeta 
nebo kvarteta a pak po přizvání 
prvního libštátského učitele Jana 
Řepky, popř. kaplana, je na faře 
provozovali. O Heldovi a faráři Bílém 
píše Alois Jirásek v F.L.Věkovi. V 80 
a 90.letech minulého století bylo pro 
kulturní život Libštátu příznačné 
nadšené pěstování hudby, jež sem 
přitahovala výkonné hudebníky a 
ctitele hudby z dalekého okolí. V čele 
byli především učitelé z místa i 
sousedního Košťálova a obyčejně i 
kněží. 

Hudba se pěstovala ve škole, na 
faře i v rodinách pro soukromí, v 
kostele, venku o svatbách ,procesích, 
pohřbech a tanečních zábavách pro 
veřejnost. V obci byla samostatná 
kapela a to velmi dlouho. Posledním 
kapelníkem byl Jos.Hofman, 
hostinský Na hranicích do roku 1948. 
/ Viz M.Matoušková: Nezhojí všechno 
čas./ Kromě hudby to byl i sborový 
zpěv, nejdříve bez jakékoliv hlavičky, 
brzy po založení Spolku divadelních 
ochotníků, jako odbor. Roku 1899 
vedl " dámy " učitel Neuman, muže 
říd. uč.Matoušek z Košťálova. 
Zkoušky se konaly v hostinci v Kufru. 
Odbor si koupil harmonium, které se 
roku 1907 stalo majetkem ochotníků, 
když se pěvecký odbor a Sokol 
vzdaly podílnictví. Podle záznamů 
uspořádal odbor roku 1906 Akademii. 
Další osudy neznáme. Nový pěvecký 
kroužek byl založen až v době 
okupace. 

Po první světové válce byl založen 
při spolku divadelních ochotníků 
hudební odbor, který se produkoval 
před každým divadelním předsta-
vením a o přestávkách. Zanikl v 
50.letech prostě proto, že ubylo 
příležitostí, málo se hrálo divadlo a 
ubylo aktivních milovníků hudby. 
Ztratila se i část hudebních nástrojů 
pro nepořádky v evidenci, dnes je 
situace taková, že Libštát i se 
sousední obci nedá dohromady 
dechovou hudbu a v případě potřeby 
musí hudebníci přijít odjinud. Protože 
to nevypadá jinde lépe, bylo to také 
jedním z důvodů, proč se upustilo od 
prvomájových oslav v našich obcích 
od roku 1965. 

V posledních letech uspořádali 
koncerty v obci a ve škole např. Věra 
Řepková /1962 /, Dr.Alex.Plocek 
/1963/ Milan Zelenka a Dagmar 
Baloghová / 1961 / atd. 

Ladislav Lukáš 
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Knihovna v Libštátě 
LEDEN V KNIHOVNĚ A CHYSTANÉ AKCE

Milí čtenáři, 
v posledních týdnech bylo v kni-

hovně živo. Průběžně nás navštěvo-
vali žáci z Masarykovy základní 
školy v Libštátě. Pro mladší žáky 
jsme měli po seznámení s knihovnou 
připravený krátký program, pro starší 
žáky měla paní učitelka Kloboučková 
připravenou čtenářskou dílnu. Máme 
velkou radost ze všech nových 
čtenářů. 

V novém roce jsme se rozhodli 
rozšířit nabídku o periodika. Jedním 
z nich je týdeník Ekonom. Jde o 
nejčtenější ekonomický týdeník na 
českém trhu. Druhým periodikem je 
časopis Raketa. Vydavatelé ho 
popisují jako časopis pro děti 
chytrých rodičů. Najdete v něm hry, 
komiksy, vystřihovánky, kreslení, 
vaření, obrázky, příběhy a spousta 
další zábavy pro děti 6–12 let a 

všechny ostatní. Každé číslo se 
věnuje jednomu konkrétnímu tématu. 

V únoru jsme si pro vás připravili 
čtenářské rande naslepo. Vybrali 
jsme zajímavé tituly, zabalili je do 
balicího papíru a připravili na polici s 
doporučenými knihami. Přijďte si 
vybrat a nechat se překvapit knížkou, 
pro kterou byste sami nesáhli. 

Pokud rádi chodíte na procházky, 
zveme vás na stezku se zvířátky, 
kterou jsme pro vás připravili. Na 
stezce najdete 8 stanovišť s 
jednoduchými úkoly, při kterých se 
dozvíte, jak zvířátka přežívají zimu. 
Stačí si vyzvednout průvodní list v 1. 
patře radnice u vstupu do knihovny 
nebo napsat email na 
knihovna@libstat.eu a pošleme vám 
list v pdf. Stanoviště budou k 
dispozici do konce zimy - 19. března. 
Pokud na stezce pořídíte nějaké 

fotky, budeme rádi, když se o ně s 
námi podělíte. 

Celý březen bude probíhat 
soutěž, která bude pro děti i dospělé. 
Zatím vše připravujeme, ale bližší 
informace se dozvíte už brzy. 

Rádi bychom vás také pozvali na 
besedu o Bolívii s Terezou 
Košnařovou, která se bude konat 
15. března od 17 hodin v knihovně. 

Věděli jste, že existuje vězení, 
kam se s odsouzenými stěhují celé 
rodiny? Proč má země bez přístupu k 
moři početné námořnictvo? A jak je 
silná vrstva soli na největší solné 
pláni na světě? Přijďte si poslechnout 
vyprávění o rozmanité zemi, kde není 
problém vylézt na šestitisícovku nebo 
se procházet amazonskou nížinou. 

Veškeré aktuality sdílíme také na 
naší facebookové stránce a insta-
gramu @KnihovnaLibstat 

Brzy na viděnou!   Anežka Plívová a Liduška Šimůnková 

Poděkování 
SPORTOVNÍ PLES V LIBŠTÁTĚ 

Děkujeme všem účastníkům námi pořádaného Sportovního plesu v Libštátě. Svojí účastí jste podpořili náš spolek. 
Velký dík patří sponzorům tomboly, díky jim si řada z Vás mohla odnést pěkné ceny. Za vstřícnost a spolupráci 
děkujeme panu starostovi Pavlu Janatovi a zaměstnancům městysu Libštát a také obsluze restaurace paní Andree 
Košťálové. Za TJ Jiskra Libštát z.s.,  

Zdeněk Kousal 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V JILEMNICI A OKOLÍ 
V Libštátě se během tříkrálové sbírky vybralo 19.565Kč. 

Děkujeme za Vaší štědrost! 
tým Oblastní charity Jilemnice 

Slovo jáhna 
EXISTUJÍ VĚCI, KTERÉ VIDÍ JENOM OČI, KTERÉ PLAKALY

Občas se v diskusích objeví 
argument, že naše kořeny jsou 
křesťanské. A vzniká otázka, jestli je 
odhodit, nebo držet dál. Jedním z 
příkladů křesťanské tradice je 
masopust, půst a Velikonoce. Nechci 
teď mluvit o víře, ale o bohatství 
života. Schopnosti veselit se, odříkat 
si a oslavovat. Pro zdravý rozvoj 
člověka je nutné zvládat obě polohy, 

totiž, mít schopnost se něčemu 
odevzdat a pro někoho se obětovat a 
trpět, a pak ale také pro něco se 
radovat a být uchvácen štěstím nejen 
svým, ale i někoho jiného. Dnešní 
konzumní společnost to vidí jinak. Učí 
lidi mít všechno hned a být stále 
šťastný. Zdá se to možné, ale takové 
štěstí se jednou vyčerpá, protože 
každý člověk má své limity a jednou 

ztratí sílu dělat se šťastným. Trvalé 
štěstí prochází utrpením a je mimo 
člověka. Není svázáno limity 
sobectví. 

Ve středu 22. února začíná doba 
postní, není potřeba hned plakat, ale 
je bylo by dobré alespoň udělat 
skutek lásky pro druhé, třeba ten 
dlouho odkládaný. 

Pavel Šimůnek, trvalý jáhen
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