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53. SETKÁNÍ NÁMOŘNÍCH JACHTAŘŮ | SO 11/2 | FOTO 
V sobotu 11. února 2023 se konalo v Kulturním domě v Libštátě již ,,53. Setkání námořních jachtařů ". Sešli se 

známe osobnosti, které tuto ojedinělou akcí v naší republice navštěvují již celou řadu let. Náplň celého dne připravil a 
léta připravuje náš dlouholetý člen Dr. Jaroslav Bernt ve spolupráci s Českou asociací námořního jachtingu. Promítali se 
zajímavé filmy - příkladně...Plavba na Island , plulo se také z Mexika na Tahiti, Galapágy nebo Jižní a Severní Ameriky. 
Tato setkání jsou velice přínosná nejen pro začínající, ale i pro zkušené jachtaře. Hostem letošního setkání byla 
zahraniční jachtařka Joana Pajkowská z Polska. Tato žena patří do úzké skupiny světových mořeplavců. Od mládí se 
soustřeďovala hlavně na regaty. Několikrát v sólo regatách přeplula Atlantik. Úspěšně dokončila dvě sólo obeplutí kolem 
světa, to druhé bez přistání. Joana nehledá sponzory, ale přijímá pomoc od svých přátel. Celá akce proběhla v pohodě 
a přátelství. Závěrem neopomenu poděkovat panu starostovi Pavlu Janatovi, 
který umožnil setkání v pěkném a klidném prostředí Kulturního domu. Dále pak 
paní Věře Kobrlové spolu s kolektivem 
za přípravu občerstvení. Děkuji též 
aktivním členům TJ Jachting za 
přípravu sálu. Účastníci srazu byli 
spokojeni a rádi se budou opět do 
Libštátu vracet. Za Tj Jachting Jaruška 
Netřebská 

53. HASIČSKÝ BÁL | SO 18/2 | FOTO ARCHIV SONET 
V sobotu 18. února 2023 se na sále Kulturního domu v Libštátě konal tradiční Hasičský bál. K tanci a poslechu hrála 

skupina Sonet z Košťálova za řízení pana RNDr. Jiřího Jíny. Ples se opravdu vydařil se vším všudy, jak je patrno 
z přiložených fotografií. 
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, SOUSEDÉ, RODÁCI A PŘÁTELÉ LIBŠTÁTU, 
Dlouho očekávaný příchod jara nám konečně klepe pomalu ale jistě na dveře a tak se můžeme konečně těšit na 

větší porci sluníčka, rozkvetlé kytky, stromy a Vaše krásné zahrádky. Přijměte velmi pěkně prosím naši omluvu, ale 
plánovaný radniční ples a dětský karneval se nám s ohledem na volné termíny hudby souběhu tradičních plesů Libštátě 
a okolí v tomto roce nepodařilo zrealizovat. O to více se budeme snažit obě tyto akce s dostatečným předstihem lépe 
zorganizovat a připravit s v příštím roce. Tak se ještě jednou velmi pěkně omlouváme. Ale nebojte se, akce pro děti 
v průběhu roku určitě nějaké budou. 

V březnu se tak můžete těšit na divadlo tvůrců divadelního spolku z Dolní Kalné „Doba Kamenná“, které se uskuteční 
v sobotu 18. března od 19 hodin na sále Kulturního domu v Libštátě a také na v okolí vyhlášený Jarní trh „v Lipkách“, 
který se uskuteční v sobotu 25. března od 9 do 13 hodin v sále Kulturního domu a na veřejném prostranství 
Libštátského náměstí.. Na Vaši návštěvu se těší libštátské sousedky. 

INFORMACE SEVEROČESKÝCH 

KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB S.R.O. / 

PŘISTAVOVÁNÍ ODPADNÍCH NÁDOB 
Dovolím si zopakovat, že z důvodů 

nákupu nové techniky a s tím 
související optimalizace svozových 
tras komunálního odpadu budou 
Severočeské komunální služby s.r.o. 
postupně přecházet pouze na ranní 
směny. Změny postupně probíhají již 
od 1. února 2023 s předpokládaným 
ustálením do cca 6 měsíců. Tímto 
Vás velmi pěkně prosíme a žádáme, 
abyste nádoby ke svozu (komunál, 
papír a plast) přistavováli v den před 
plánovaným svozem. Při pozdějším 
přistavení Vám již svozová firma 
nebude garantovat výsyp nádoby.  

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2023 
Dovolujeme si Vás připomenout a 

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. 

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ  
Již teď se velice těšíme na vítání 

našich nejmenších libštátských 
občánků, které opět po roce 
proběhne v sobotu 20. května 2023 
v dopoledních hodinách v sále KD 
městyse Libštát. 

Po narození děťátka je nutné vypl-
nit přihlášku k vítání občánků a 
donést ji na úřad. Přihláška je k dispo-
zici na internetových stránkách 
městyse Libštát, nebo k vyzvednutí v 
kanceláři radnice. Přihlášku je třeba 
podat nejpozději do konce března 
2023. 

Přivítány budou nepřivítané libš-
tátské děti (s trvalým pobytem 
v Libštátě) od roku 2022. Přihlášeným 
rodičům bude včas doručena 
pozvánka s podrobnějšími informa-
cemi. Skvělá paní fotografka, paní 
Markéta Hrubá (Horká) je na tento 
sváteční akt již zajištěna. 

TRADIČNÍ LIBŠTÁTSKÁ POUŤ | 

PLÁNOVANÁ UZAVÍRKA SILNICE 
V letošním roce nám tradiční 

libštátská pouť vychází v týdnu od 24 
do 30 dubna 2023. Po dlouhých 
letech bude tedy nedělní vyvrcholení 
pouti v den, kdy budeme na koupališti 
také pálit čarodějnice. 

S ohledem na bezpečnost jsme 
požádali o úplnou uzavírku náměstí v 
době konání libštátské pouti, a to v 
sobotu 29. 4. a v neděli 30. 4. 2023. 
Byl bych rád, kdyby nám bylo v této 
věci vyhověno, protože se nám 
takové opatření v minulosti osvědčilo 
a abych pravdu řek, už si bezpečnou 
a bezproblémovou pouť bez dopravní 
uzavírky nedovedu představit 

PROSBA OBČANŮM | VLASTNÍKŮM 

LESNÍCH POROSTŮ | O OŘEZÁNÍ 

VĚTVÍ ZASAHUJÍCÍCH DO MÍSTNÍCH 

KOMUNIKACÍ A SILNIC 
Prosíme vlastníky, jejichž pozemky 

přiléhají ke stávajícím komunikacím, 
aby dbali o údržbu svých dřevin, keřů 
a v případě přerůstání části do 
průchozích nebo průjezdních úseků, 
tyto části pravidelně odstraňovali. 
Tato povinnost údržby zeleně 
vyplývá ze zákona o pozemních 
komunikacích.  

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.  

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2023 
Pálení čarodějnic proběhne, tak 

jako každý rok, na koupališti v neděli 
30. dubna 2023. Zapálení vatry je 
naplánováno na cca 20,30 hod. 
V letošním roce bychom opět velmi 
rádi vystavěli krásnou hranici 
z kulatiny. Je tedy zakázáno na místo, 
kde bude hranice, cokoliv vozit, tak 
jako tomu bylo dříve ve zvyku.  



Informace z radnice 
MODERNIZACE SUTERÉNNÍCH PROSTOR V OBJEKTU KD | REKONSTRUKCE SPRCHOVÝCH KOUTŮ 

Opět po roce jsme se znovu pustili do částečné modernizace suterénních prostor v objektu našeho kulturního domu. 
Nyní se jedná o rekonstrukci dvou sprchových koutů, které jsou přístupné z divadelní šatny umístěné pod jevištěm. Tyto 
sprchové kouty se dlouhá léta nepoužívaly a potřebovaly celkovou rekonstrukci. Tyto sprchy budou využívat naši chlapi 
z technické skupiny a také hasiči naší výjezdové jednotky, kteří tuto možnost nikdy neměli, tak snad se nám vše podaří 
tak, jak máme naplánované a vše bude sloužit tak, jak má, ke spokojenosti chlapů z technické jednotky a hasičů. 

REVITALIZACE STROMOŘADÍ – LIPOVÉ ALEJE 
V letošním roce jsme se po dlouhých letech odkládání konečně pustili do první etapy revitalizace stávajícího 

stromořadí (lipové aleje) vedoucí od radnice směrem na Ptačák, respektive od křižovatky ke školce až po rodinný dům 
čp 118 (cihlový dům rodiny Křížových). Lípy, jejichž stáří se odhaduje skoro ke sto letům, ne-li víc, byly již hodně 
přestárlé, přerostlé, nemocné a většina z měla i dutý kmen. Tudíž byly již nebezpečné a ohrožovaly tak bezpečnost 
chodců a vozidel procházejících a projíždějících po přilehlé místní komunikaci. Pokácení lip a úklid provedli naši chlapy 
z technické skupiny. Ještě budeme v měsíci březnu pokračovat. Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení při nutných 
uzavírkách této silnice při prováděném kácení a úklidu. 

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.  

LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ | PŘED 25 

LETY | ÚNOR - BŘEZEN 1998 
Top článek z čísla únor - březen 

1998 byl uveden v únorovém čísle 
libštátského zpravodaje. 

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ 
„Cák poudám, jaro je za humny. 

Sněženky nám už několik dní 
zpříjemňují čekání na jaro“. Fotografie 
a text pana Zdeňka Matury  (fcb).
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KANALIZACE V LIBŠTÁTĚ / OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE PÁLENÍ OHNĚ 

PŘEPOJOVÁNÍ / TERMÍNY 

ZÁVĚREČNÉHO UKONČENÍ AKCE 
Omlouvám se za opětovnou výzvu 

a prosbu k přepojování Vašich 
nemovitostí na kanalizaci, ale je nutné 
a potřebné Vám to opět připomenout 
abychom vše zvládli opravdu co 
možná nejdříve. 

 

S ohledem na řádné zkolaudování 
kanalizace 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. 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 májí 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 a podmínky dané dotace 
připojit co nejvíce objektů. Nehledě na 
to, že je Vaší povinností být napojeni 
na veřejnou kanalizaci, pokud tu 
možnost máte. 

Pomalu nám začíná 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. 

Přichází období jarního úklidu, 
a s tím i zvýšené riziko vzniku požárů 
způsobených nedbalostí při 
vypalování trávy a spalování odpadu. 
Tragické následky každoročně mívá 
nejen plošné vypalování porostů, ale 
také pálení shrabaného listí, větví či 
různých odpadů.  

Lidé často likvidují odpad v ne-
ohraničených ohništích bez 
jakéhokoliv požárního zabezpečení. 
Při poryvu větru je nekontrolovatelně 
poletující hořící tráva schopná celkem 
snadno přenést otevřený oheň do 
okolí na objekt nebo plochu se 
suchou vegetací. Plošné vypalování 
porostů je zákonem o požární 
ochraně všem přísně zakázáno a 
v případě nedodržení zákona je pak 
vyšetřovateli požárů nekompromisně 
pokutováno. 

Na rozdíl od vypalování porostů 
není pálení shrabané trávy, listí či 
klestu zákonem výslovně zakázáno, 
ale i na tuto činnost platí určitá 
pravidla a omezení. Pálení 
biologického odpadu lze provádět za 
podmínek stanovených jednotlivými 
obcemi (nežádoucí znečišťování 
ovzduší, obtěžování okolí apod.) za 
trvalé přítomnosti alespoň jedné 
dospělé osoby a prostředků na 
prvotní hasební zásah. 

Zákon jasně stanovuje podmínky pro 
pálení, které provádí podnikající 
fyzické a právnické osoby. Je to 
zejména povinnost ohlašovat pálení 
na operační a informační středisko 
Hasičského záchranného sboru 
Libereckého kraje. Pálení lze nahlásit 
přes internetový formulář pro 
ohlašování pálení, který je zveřejněn 
na: https://paleni.izscr.cz. Při 
ohlašování pálení je nutno uvést 
následující informace: spalovací 
materiál, začátek a konec pálení, 
způsob zajištění a osobu, která je 
za pálení odpovědná + kontakt 
(mobilní telefon), e-mail (na který 
Vám bude zasláno potvrzení o přijetí 
hlášeného pálení a budete 
informování o případném zákazu 
pálení, pokud by byl na dotčeném 
území v čase oznámeného pálení 
vyhlášen), adresa místa pálení, 
včetně textového upřesnění 

Povinnost ohlašovat pálení se ne-
vztahuje na fyzické osoby, které tuto 
činnost provádějí na svém pozemku. 
Pokud ale fyzická osoba plánuje 
pálení většího množství biologického 
odpadu, je vhodné také ohlásit pálení 
na informační a operační středisko 
HZS Libereckého kraje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBŠTÁTŠTÍ JUBILANTI 
V měsíci březnu slaví své životní jubileum 

pan Otakar Šádek 

Srdečně blahopřejeme. 

V úctě k Vám Váš Pavel Janata | starosta 
 



Škola a školka v Libštátě 
ÚNOR NA NAŠÍ ŠKOLE

Ne nadarmo se říká o únoru rčení – „únor bílý, pole sílí“. Tento měsíc se nesl ve znamení zimních radovánek. Žáci 
prvního stupně si užívali sníh pekáčováním nebo koulováním. 

V rámci Sportovních her se účastnila 6. třída řady sportovních aktivit např. bruslení na zimním stadionu v Lomnici 
nad Popelkou či pekáčování na místním kopci Zaječáku. 

Měsíc únor je také měsícem masopustu. A právě v rámci této události žáci prvního stupně uspořádali maškarní 
průvod po celé škole těsně před jarními prázdninami, které byly v našem okrese v termínu od 20. do 26. února. Tyto 
prázdniny žáci trávili především sportovními aktivitami jako např. lyžováním v Krkonoších. Své prázdninové zážitky 
sdíleli mezi sebou hned další týden ve škole po prázdninách. 

Toto období bylo nejdůležitější především pro žáky 9. ročníku. Rozhodovali totiž o své budoucnosti a o tom, kde 
budou studovat v příštích letech. Do konce února posílali přihlášky na svou vybranou střední školu. První část 
přijímacího řízení tak mají za sebou, ale ještě před nimi stojí to nejdůležitější - samotné příjímací zkoušky na SŠ. Žáci se 
na ně připravují, jak jen to jde, především v rámci doučování. Učitelé zodpovědně procvičují učivo, které by se mohlo 
objevit v přijímacích zkouškách. Věřím, že se jejich píle a 
snaha projeví ve výsledcích.  

Na závěr Vám všem přeji pevné zdraví. 
Mgr. Zdeněk Čeřovský 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 
Na začátku nového roku zela naše mateřská škola prázdnotou – po 

Vánocích spousta dětí stále marodila. Ty zdravé se naučily krátkou 
říkanku, písničku a poslaly libštátským občanům novoroční zdravici. Na 
konci měsíce ledna konečně napadl sníh. Sněhovou peřinu děti ozdobily 
barevnými kresbami. Také jsme alespoň pár dní mohli stavět sněhuláky, 
koulovat se, jen tak se povalovat ve sněhu a bobovat. Někteří naši 
pracanti se chopili hrabla a pustili se do odklízení sněhu pod MŠ. Děti 
nezapomněly ani na ptáčky. Připravily jim z tuku a semínek krmítka, 
která následně rozvěsily na zahradě a v blízkém okolí. Do konce měsíce 
si děti ještě stihly dvakrát zacvičit ve sportovní školičce a na závěrečné 
lekci dostaly zasloužené medaile. 

Ve středu 15. února 
mateřská škola osiřela – vydali jsme se vlastním autobusem na výlet do 
Vrchlabí. Cesta rychle uběhla a na konci nás čekalo překvapení – 
AQUAPARK. Děti se vydováděly ve dvou bazéncích, na klouzačkách a k 
dispozici měly také různé hračky do vody a pomůcky k plavání. Všichni 
byli nadšení a ani ti nejmenší se vody nebáli. Už teď se těší na další 
návštěvu bazénu, kterou máme naplánovanou na 15. března. 
Předposlední únorový týden jsme se věnovali výrobě karnevalových 
dekorací, kterými jsme vyzdobili celou školku. V úterý 28. února si děti od 
ranních hodin užívaly maškarní rej. Donesly si různé masky a školka se 



Škola a školka v Libštátě 
proměnila v pohádkovou říši. Pro děti byla připravena velká disko show se 
spoustou her a soutěží, z nichž si odnesly sladkou odměnu a diplom. 

Společně s MZŠ Libštát jsme objednali projekci Sférického kina. Promítání 
proběhlo 2. března v tělocvičně základní školy. Děti shlédly edukační program 
Velké podmořské dobrodružství, který je seznámil s ochranou životního 
prostředí, moří a oceánů. 

Následující den nám zpestřila loutkoherečka Ivana Bílková poetickou 
pohádkou Nádherné úterý. Přejeme vám brzký příchod jara, slunečné dny a 
dobrou náladu.  

Děti a učitelky z MŠ 

Knihovna v Libštátě 
Milí čtenáři, 
Březen – měsíc čtenářů je celostátní akce podporující a propagující četbu, pořádaná každoročně v měsíci březnu. 

Každý rok se k této akci svými aktivitami hlásí více než 400 veřejných knihoven z celé České republiky. 
V naší knihovně jsme měsíc čtenářů zahájili vyhlášením čtenáře roku, kterým se stal pan Antonín Ježek. Vybrán byl 

na základě počtu návštěv a výpůjček. Panu Ježkovi moc gratulujeme a děkujeme, že využívá služeb knihovny. Moc se 
těšíme ze všech našich věrných čtenářů! 

Postupně se nám regály plní novými knihami. Nabízené tituly můžete najít v našem kataogu: 
https://semily.tritius.cz/library/libstat/ 
Pokud některou knihu nenajdete, napište nám. Pokusíme se ji co nejdříve sehnat. 
Rádi bychom Vás pozvali na cestovatelskou přednášku o Bolívii, která se bude konat ve středu 15.3. od 17.00 v 

knihovně. Přijďte si poslechnout vyprávění Terezy Košnařové o rozmanité zemi, kde není problém vylézt na 
šestitisícovku nebo se procházet amazonskou nížinou. 

Také připomínáme, že do 19.3. se můžete vydat 
na stezku se zvířátky, na které Vás čeká 8 stanovišť 
s jednoduchými úkoly. Průvodní listy s mapkou 
najdete na radnici před dveřmi knihovny nebo Vám je 
zašleme v pdf na email. 

Celý březen probíhá soutěž Dobré zprávy z 
Libštátu. Soutěž je věkově neomezená a forma 
téměř libovolná. Jedinou podmínkou pro zapojení je, 
že soutěžní příspěvek obsahuje nějakou pozitivní 
zprávu týkající se Libštátu. Může to být text, básnička, 
obrázek s popiskem nebo fotka/koláž s komentářem. 
Připojit se mohou jednotlivci i skupinky. Každý 
účastník získá pexeso s obrázky Libštátu. Nejlepší 
příspěvky obdrží pěkné ceny. 

V pátek 31.3. se připojíme k celostátní akci Noc s 
Andersenem. V knihovně bude od 18.00 připraven 
večerní program pro děti. Vybrané pohádky od 
Christiana Hanse Andersena dětem přečtou známé 
osobnosti z Libštátu. 

Duben zahájíme výjimečnou změnou otvírací 
doby. Otevřeno bude už ve čtvrtek 6.4. od 13.00 do 
16.00. Na Velký pátek 7.4. bude zavřeno. 

O veškerých aktualitách průběžně informujeme na 
našem Facebooku a Instagramu. 

Na viděnou v knihovně! 
Anežka Plívová a Liduška Šimůnková 
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DŮM ČP. 50 
Roku 1606 vlastní dům Jiřík Šindelář, po té se majitelé střídají. 4. června 1916 zde hořelo od blesku. Roku 1910 jsou 

zde zapsány 3 rodiny – 13 osob. Roku 1921 1 rodina – 4 osoby. Od roku cca 1986 je dům neobydlený a neudržovaný. 
Roku 2021 dům koupila Vlasta Glaserová z Jilemnice. Dům byl zbourán a čp 50 zaniklo. 

„To je naše obec“ – citace knihy 

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 
představením 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
 

Slovo jáhna 
Žijeme v době, která nám nedá oddechnout a nutí nás stále a stále k větším výkonům, jakoby se kola doby otáčela 

rychleji a rychleji. Ani nemáme čas se zamyslet nad tím, jestli jsme ještě lidmi a nebo už napůl stroje, či snad otroci 
doby. Ztrácíme kontakt s přirozeností a to nejen pro rychlost, ale také proto, že nás dnešní možnosti uchvacují a vyplňují 
naše volné chvíle zábavou a zájmy. Za chvíli se probudí jaro ve svém rozkvětu a síle a my se zase zastavíme až o 
Vánocích. Nyní je doba, kdy si můžeme rozmyslet, jak budeme přistupovat k hodnotám k lidem okolo nás, k přírodě 
v tom všem shonu. Postní doba je příležitostí, kdy se můžeme zastavit a zeptat je, jestli se ještě cítíme být člověkem. 

Pavel Šimůnek 
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TRH V LIPKÁCH 
S jarem se na vás, milí sousedé, opět těší trh "V Lipkách". 
Trhy se konají v sobotu 25.3. 2023 od 9:00 do 13:00 na stáncích ve veřejném prostoru libštátského náměstí a v 

kulturním domě. Blízcí i vzdálení sousedé z okolí Libštátu, přijměte, prosím, pozvání na tuto společenskou událost.  
Přijďte pobýt, pohovořit se známými a přáteli při teplé medovince, zamlsat si a obstarat vše potřebné nejen na blížící 

se svátky.  
Bude na vás čekat vytříbené občerstvení: perníčky, zákusky, koláče, cukrovinky, ryby a různé další lahůdky. Zahřát 

se můžete teplou medovinou, kávou nebo čajem. Máte rádi mysliveckou kuchyni? Pivo? Bramboráky? To vše tam 
najdete. A k tomu ještě rukodělné jarní dekorace, malovaná vajíčka, pomlázky, proutěné košíky, petrklíče. Šité, pletené, 
háčkované doplňky, malované obrázky, keramické ozdoby, drátované klenoty a bižuterii.  

Na setkání se těší libštátské sousedky ve spolupráci s ÚM Libštát. 
Za sousedky napsala: Helena Lukešová 
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