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Vážení a milí spoluobčané, sousedé, čtenáři Libštátského zpravodaje, 
 

tak jsme byli po dlouhé době s naším Libštátem opět v televizi rtm+ (regionální televize libereckého 
kraje) v reportáži "Libštát má unikátní systém jak řeší třídění odpadu", která byla součástí zpráv 23. 3. 2017. 
Odkaz na reportáž najdete: https://www.youtube.com/watch?v=PUrFK95FtFc 

Děkuji všem, kteří se nebáli a nestyděli, a řekli to, co v reportáži zaznělo.  
 

 
 
Tak a jako vždy některé další aktuální informace hned na úvod našeho dubnového vydání LZ 

 
 
1 | Slavnostní vítání občánků 2017  

Již teď se velice těším na slavnostní vítání libštátských občánků, které 
proběhne v sobotu 27. května od 10 hodin v obřadní síni Úřadu městyse Libštát. 
Přihlášeným rodičům bude včas doručena pozvánka s podrobnějšími informacemi.  
 

 
 
2 | Tradiční libštátská pouť | plánovaná uzavírka silnice II/283 na náměstí  
 I v letošním roce jsme požádali o úplnou uzavírku náměstí v době konání libštátské pouti, a to              
v sobotu 29. 4. a v neděli 30. 4. 2017. Byl bych rád, kdyby nám bylo v této věci vyhověno, protože se nám to     
v minulosti osvědčilo. 
 
3 | Pálení čarodějnic  

Pálení čarodějnic proběhne, tak jako každý rok, na koupališti v neděli 30. 4. 2017. Zapálení vatry je 
naplánováno v cca 20.30 hod.  
 
4 | Praktický lékař pro děti a dorost pro území Libštát  
 KÚ Libereckého kraje vyhlásil dne 21. listopadu 2016 na návrh městyse Libštát výběrové řízení na 
ambulantní zdravotní péči v oboru praktický lékař pro děti a dorost pro území Libštát. Toto výběrové řízení již 
proběhlo, ale nikdo se do něho nepřihlásil. Dle sdělení kompetentní osoby z krajského úřadu praktičtí lékaři 
v tomto oboru prostě nejsou.  
 
5 | Sběrný dvůr v Libštátě v roce 2017 | každá sudá sobota | 9 -12 hodin  
 Sběrný dvůr v Libštátě je v letošním roce otevřen každou sudou sobotu od 9.00 hodin do 12.00 hodin. 
Pravidelný provoz již byl zahájen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PUrFK95FtFc
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6 | Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu | sobota 3. června 2017 | 14.05 – 14.20 hod. | 
Libštát | náměstí  
 Přijímány budou následující druhy odpadů: - Léky všech druhů včetně mastí - 
Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, louhy, vývojky a ustalovače, chemické 
přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně označené!!! - 
Zbytky starých barev, obaly od barev – Kompletní televizory, ledničky, zářivky - Všechny 
druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků - Upotřebené motorové oleje                    
(v uzavřených nádobách do 30 l) - Olejové filtry a další zaolejovaný materiál. Nebudou 
přijímány následující druhy odpadů: - Odpad stavebního charakteru - eternit, azbest, asfalt 
- stavební omítky, lepidla, směsi atd. 
 
7 | Libštát třídí víc 
 zveřejnujeme výsledky pilotního projektu „Libštát třídí víc“ za první čtvrtletí roku 2017 
 

měsíc papír plast 
leden  1,12 t 0,72 t 
únor  1,2 t 1,54 t 
březen 1,66 t 1,14 t 
 

Děkujeme všem občanům za aktivní a pozitivní přístup.  
 
8 | Libštát v TV 
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9 | Nemocnice MMN, a.s., nás informuje 

 
 
10 | Individuální účelové dotace poskytované městysem Libštát organizacím a spolkům na rok 2017  
Rada městyse na základě přijatých žádostí a následném projednání schválila účelové dotace poskytované 
městysem Libštát organizacím a spolkům na činnost v roce 2017 dle následující tabulky:  
 
Český rybářský svaz - MO Košťálov    6 000,- Kč 
ŠK Libštát - šachový klub   28 000,- Kč 
TJ Jiskra | mládež fotbal   40 000,- Kč 
Český svaz včelařů - MO Libštát  10 000,- Kč 
ČSOP Křižánky - stanice Libštát  10 000,- Kč 
TJ Jachting Libštát     10 000,- Kč 
 

Svaz diabetiků       2 000,- Kč 
Svaz tělesně postižených – MO Libštát  15 000,- Kč 
Farní sbor ČCE v Libštátě   25 000,- Kč 
Myslivecké sdružení Kavkázsko Libštát  20 000,- Kč 
Fokus, obč. sdružení Semily     2 000,- Kč 
TJ Sokol Kundratice      5 000,- Kč 
Celkem tedy bylo rozděleno           173 000,- Kč 

11 | Mobilní rozhlas 
 Do dnešního dne evidujeme 130 zaregistrovaných občanů, což je skvělé. Prosím, aby se v dohledné 
době přihlásili i ti zbývající. Informování se budu muset snažit zestručnit, tak aby bylo ze zprávy vše jasné       
a abychom se ve většině případů vešli do zprávy se 160 znaky, tedy 1 SMS.  
 
 

 A na závěr bych Vám všem rád popřál příjemné prožití velikonočních svátků. 
S hlubokou úctou | Pavel Janata | starosta 
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Mateřská škola Libštát 

Dovolte mi, abych Vás v souvislosti se zveřejněným termínem zápisu dětí do naší mateřské školy 
informovala o důležitých změnách týkajících přijímání dětí do mateřské školy.  

Od 1. září 2017 dochází k dalším změnám v předškolním školství, podle zákona č. 178/2016 Sb., 
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání /školský zákon/.  Tímto se stává povinná předškolní docházka pro děti, které do 31. 8. 2017 
dosáhnou věku pěti let. 

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku 
zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany 
České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, na občany jiného členského státu 
Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní 
vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo 
přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné 
předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech nejméně po 
dobu 4 hodin denně / přesnou dobu určí ředitel mateřské školy ve školní řádu školy/. 

Zákonný zástupce může zvolit jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání – vzdělávání 
individuální, vzdělávání v přípravné třídě základní školy/týká se dětí s uděleným odkladem školní docházky/ je-
li takováto třída na základní škole zřízena, vzdělávání v zahraniční škole na území ČR. 

Zákonný zástupce v těchto případech je povinen svoji volbu oznámit řediteli spádové mateřské školy 
nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. 

Povinná předškolní docházka trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad školní 
docházky a jenž je ukončen až začátkem plnění povinné školní docházky. 

Současně s nově zavedenou povinnou předškolní docházkou bude zavedena spádovost mateřských 
škol v rámci usnadnění přijímání dětí do mateřských škol.    

Obec /městys Libštát/ vydá obecně závaznou vyhlášku obce, o vymezení školského obvodu spádové 
mateřské školy dle § 179 odst. 3 školského zákona. Spádová mateřská škola je mateřská škola zřízená obcí 
nebo svazkem obcí se sídle ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince 
místo pobytu. 

Zákonný zástupce má právo si pro své dítě vybrat jinou než spádovou mateřskou školu, v této škole 
však pozbývá přednostního práva.  

Spádovou mateřskou školou nemůže být lesní mateřská škola /§ 179 odst. 3 školského zákona/. 
Obec /městys Libštát/ je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání přednostně přijímaných 

dětí /§ 179 odst. 2 školského zákona/. Tzn., že nárok na přednostní přijetí mají děti s povinnou předškolní 
docházkou a děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku /§ 34 odst.            
3 školského zákona/. 
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Dalšími kritérii pro přijímání dětí do Mateřské školy Libštát je věk dítěte, sourozenci již přijatých dětí     
a děti v závažné sociální situaci nebo se sociální potřebností. 

V případě, že se zákonný zástupce nebude moci dostavit k řádnému zápisu ve vyhlášeném termínu, 
dohodne si s ředitelkou zařízení náhradní termín, náhradní termín zápisu nebude stanoven. 
 V průběhu školního roku mohou být děti dodatečně zapsány pouze ve výjimečném případě, a to jen v případě 
volné kapacity školy. 

Tímto upozorňuji všechny zákonné zástupce dětí, které dovrší ve školním roce 2017/18 potřebný věk 
a mají zájem o umístění svého dítěte do mateřské školy, o dodržení vyhlášeného termínu zápisu.             
 
 Na závěr pár postřehů našich dětí:      „ ta čokoláda je zdravá, protože je drahá“ 
  „ támhle ten chlap se jmenuje starosta“       „ a víte, kdo umřel, no ten co nás otravoval“ 
 Po návštěvě základní školy: ve škole je to hezký, ale maminko nezlob se, letos tam ještě nepůjdu“ 

                                                              Za mateřskou školu s přáním krásného jara Dana Kousalová  
 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBŠTÁT, 
příspěvková organizace 

SRDEČNĚ ZVE K 

ZÁPISU 
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LIBŠTÁT 
                     KTERÝ SE KONÁ 

              10. KVĚTNA 2017 
                    OD 10.00 DO 15.00hod. V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 

S SEBOU PŘINESTE: - RODNÝ LIST DÍTĚTE 

- OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO    

ZÁSTUPCE 
 

 

 
 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické  

Vás srdečně zve na velikonoční shromáždění, 
která se v našem sboru konají takto: 

13. 4. 2017 Zelený čtvrtek v 18:30 čtení Pašijí podle Lukáše s písněmi 
Karla Kryla 
 14. 4. 2017 Velký pátek v 8:30 bohoslužby s vysluhováním sv. večeře 
Páně  

16. 4. 2017 Boží hod velikonoční v 8:30 bohoslužby s vysluhováním 
sv. večeře Páně  
A dále Vás zveme: 
   9. 4. v 17:00 Květno-nedělní hudební rozjímání v evangelickém 
kostele v Libštátě 
 23. 4. v 17:00 videoprojekce a povídání o Kongu a o projektu Škola 
v buši (Lenka a Wolfgang Schmidtovi) v Městské knihovně v Nové Pace  
(rádi bychom se připojili k podpoře tohoto projektu a získali pro to i širší veřejnost) 
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Březen na Masarykově základní 
škole 

Březen byl ve znamení předmětových 
olympiád. Na Okresním kole chemické 
olympiády si poměřili své znalosti se žáky 
ostatních základních škol a gymnázií Šárka 
Svatá a Jaroslav Polák (oba z 9. třídy). 
Předvedli zde své znalosti jak praktické, tak 
teoretické.  Z Liberce si přivezla krásné páté 
místo z Krajského kola Olympiády 
v německém jazyce Michaela Horáková, 

taktéž z deváté třídy. Všem moc gratulujeme za krásná umístění.  
Začátkem měsíce se sešel školní parlament, který se zabývá spoustou důležitých věcí, jež trápí žáky, 

případně i učitele.  
Prvňáčci měli přednášku „Veselé zoubky“, kde se naučili správně čistit zoubky a dostali milé dárečky. 

 Také nemohu opomenout soutěž ve futsale, kde chlapci z druhého stupně postoupili do dalšího kola. 
Zde nemohli již porovnávat síly s dalšími družstvy z velkých škol, protože neměli nikoho na střídání. Z tohoto 
důvodu během zápasu nemohli jednotlivci regenerovat své síly. I tak se ctí reprezentovali naši Masarykovu 
základní školu a za to jim patří velký dík.  

Na webových stránkách naší školy (www.mzslibstat.cz) se 
můžete podívat na výsledky sběru druhotných surovin jednotlivých 
tříd a seznámit se s nabídkou školního poradenského pracoviště. 

25. 3. se uskutečnil tradiční jarní trh, kde i naše škola 
měla zastoupení v podobě dílničky a krámku s krásnými výrobky 
našich žáků. Zatím co si rodiče mohli popovídat se sousedy či 
nakoupit výborné zákusky, květiny a mnoho dalšího, děti zdobily 
perníkové kraslice. V závěru března navštívili starší žáci 
v jilemnickém kulturním domě zdařilé představení Erbenovy Kytice 
v podání Klicperova divadla a deváťáci si měli navíc možnost 
prohlédnout repliku legionářského vlaku v Nové Pace. 

 Za Masarykovu základní školu Marie Novotná 
 
 
 

 Lubstat – Lipstat – Liebstat - Liebstadtl  - Libštát  
 

O Libštátě se na internetu v mapách se dočteme, že osada prvně doložena roku 1322 jako hornická 
při stříbrných dolech, na stránkách městyse Libštátu zase čteme, že založena byla asi ve 13. stol. od 
přistěhovalců německých.  

Je poněkud smutné a iritující, že děti z místní školy budou znát americké prezidenty, ale o Libštátě se 
dovědí takové nepřesnosti, přímo pohádky, byť se zdály hodnověrné. Ono asi když poblíž Staré Paky byly 
stříbrné doly, Libštát byla asi hornická osada u těchto dolů – jak zdánlivě logické a i snad poutavé! Méně 
povznášející je sice myšlenka, jak jí podsouvají naši jazykozpytci o založení Libštátu německými kolonisty, ale 
zase se můžeme třeba cítit světoví. Snad i blízkost někdejší hranice Sudet osídlených Němci, Sudety byly od 
Libštátu kousek - na Horkách, tak možná i Libštát mohl mít německé osídlení, může znít někomu zajímavě. 
No, vypadá to vše docela logicky. A navíc ještě místní název Libštát je svým způsobem ojedinělý. Živná půda 
pro fantazie. A to ještě není všechno, v Sasku nedaleko Pirny poblíž hranic s ČR existuje nejmenší město 
Německa Liebstadt. Tak to asi název Libštát je převzatý odtud. A ani to ještě není úplně všechno. Před dvěma 
sty lety Palacký, ve své době obrození z rakouského područí velice uznávaná osobnost, vědec, zvaný 
učitelem českého národa, v díle o dějinách národa českého zmiňuje místní název Libštat a vysvětluje, že 
pochází ze středního horního německého „liebe“ = milé a „stdt“ nebo „statt“ = město nebo místo (že Palacký 
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psal dějiny národa na objednávku v obrovské časové tísni, a tudíž kolik asi mohl věnovat času na bádání o tak 
malém místě a málo významném z hlediska dějin celého národa, se právě mnoho neví), a tak zavdal 
prapříčinu „libštátského němectví“.  

 Z toho všeho snad nejsmutnější je, když něco stokrát opakované se nakonec 
jeví jako pravda. Ústav pro jazyk český České akademie věd ve své vysvětlivce 
k původu názvu městysu Libštát v roce 2013 opakuje, což se opakuje bez 
podrobnějšího bádání již dvě stě let od Palackého, a vysvětluje vznik a konstrukci 
tvorby slova Libštát jako složeninu původem ze středověké střední horní němčiny 
(mezi lety 1170 až 1500) a jen maličko upřesňuje Palackého, že se jedná o německé 
hovorové „liebe = lub“ a „statt“ nebo „stadt“, pocházející prý od německých kolonistů. 
Takže zase jako bychom byli potomky Němců zakládajících Libštát. Jenže i když 

někdo pracuje v akademii věd, ještě to neznamená, že má nutně pravdu. Záležitost tak jednoduchá není, jak 
by se chtělo (aby si někdo nepřidělával práci). Při důkladném zjišťování nacházíme dost závažných indicií        
i k zpochybnění zatím předkládaných závěrů.  

Základní doložená informace o Libštátu pochází z roku 1322 latinským zápisem do tehdejších 
zemských desek – odpovídají víc míň dnešnímu katastru a současně soudnímu rejstříku a současně 
soudnímu archívu – kde je uveden Hinek de Lubstata. Z roku 1361 v latinském dokladu zní naše obec Libstat, 
z roku 1414 je zápis „plebán in Lipstat“. V roce 1636 je uveden už německy Libstadtl. Různost pravopisu 
zápisů ze 13. 14. stol. Je pojímána tak, že neexistoval ustálený pravopis a každý písař zapsal, jak slyšel         
a pozdější zápisy jsou pak již německé, tudíž poněmčující.  

Uvedený Hinek (Hynek) byl z chudé větve rodu Valdštejnů sídlící na pouhé tvrzi v Lomnici (nad 
Popelkou). Byl to synovec a bratranec pánů z Rotštejna u Turnova. Lomnice patřila zčásti Valdštejnům, 
částečně Soběhrdovi z Lomnice. Nová Ves u Lomnice a Bělá u Staré Paky náležely Rotštejnům, kterým patřila 
i levobřežní část Semil (Podmoklice) a až i Bystrá. Nedvězí mělo vlastního pána na tvrzi, Kundratice také. Od 
roku 1316 do 1322 se vedly tzv. rotštejnské války. Šlechtici z širokého okolí, všichni včetně Valdštejnů,           
tj. příbuzných Rotštejnů  (Valdštejni a Rotštejni byli původem bratři z rodu Markvarticů) napadali Voka II. 
z Rotštejna. Plenili vsi v jeho majetku, statky, vypálili i samotný hrad Rotštejn. O tom jsou spolehlivé písemné 
údaje. Jediní, kdo se těchto válek nezúčastnili, byla lomnická větev Valdštejnů a zmíněný Hinek de Lubstata.  
V období rotštejských válek vládl Čechám král Jan Lucemburský. Válečník potřebný peněz. Aby peníze získal, 
dával majetným místním šlechticům i cizincům do zástavy, co se dalo, a v rámci toho podporoval i kolonizaci  
a to tak, že kolonisté byli lákáni na králem udělená privilegia, například normálně sedlák sám neměl právo 
prodat půdu, o tom rozhodoval šlechtic nebo král, ale kolonistům bylo králem garantováno právo kolonizací 
získanou půdu prodat. Kolonizace se prováděla tzv. lokací.  Lokátor musel králi složit určitou sumu, sehnat 
přesídlence, dopravit je na místo, vyměřit jim půdu, pomoci postavit bydlení. A pak musel čekat, až kolonisté 
budou schopni platit. Lokátor zpravidla vydělal, někdy ale i prodělal. Nabízí se úvaha, že chudý Hinek 
(Valdštejnové z Lomnice) se snažil získat území kolonizací a na to si půjčil peníze od Voka z Rotštejna.    

Libštát vykazuje podle rozdělení půdy a umístění statků rysy kolonizace lokací. Lokátora neznáme, 
s největší pravděpodobností jím byl onen Hinek de Lubstata. Jenže Valdštějnové z Lomnice nebyli bohatí, na 
kolonizaci lokací by neměli prostředky.  Vok II. z Rotštějna byl jednak příbuzný, jednak velmi bohatý. Nabízí se 
vysvětlení, proč jediný, kdo proti Vokovi II. neválčil, byl Hinek de Lubstata, že si na lokaci Libštátu  od Voka  
vypůjčil. Valdštejnové vůbec celkově nebyli dost majetní, pro zadlužení museli 1361 zastavit i rodový hrad 
Valdštejn.  

Hynek se tedy psal Hinek de Lubstata, ale zřejmě tu neměl ani tvrz. Patrně jen statek na místě 
dnešního domu Jiříčkových u Chuchlíkových, ukazují na to prapůvodní cesty a rozmístění selských stavení, 
také rozdělení půdy mezi Valdštějny a církví (traduje se názor, že v Lubstatu bývala tvrz, ale kde snad měla 
stát, tam byla půda církevní, takže tam určitě nebyla a nic neukazuje ani na cestu k panské tvrzi). Nejspíš 
chtěl Hynek z Lomnice urvat ve zmatku rotštejnských válek pro sebe neobsazené území a to potřeboval rychle 
osídlit, dost možná chtěl pomoci lidmi Vokovi z Rotštejna, když ten nestačil bránit Bystrou, Novou Ves a Bělou. 
Vok měl državy celkem rozsáhlé, ale značně roztříštěné, měl starost je uhájit proti přesile. 

Jsou prokázané vztahy Valdštejnů do oblasti dnešní Pirny v Sasku, kde v době rotštejnských válek 
nežili Němci, ale Srbové – Slované. Měli tam svůj hrad Donu a vlastní správní území. Ještě v roce 1411 se 
připomíná Václav z Donína jako rádce na dvoře královském a 1420 obléhali Míšenští Srbové v řadách vojska 
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císaře Zikmunda Prahu (to je sto let po osídlení Libštátu kolonisty) - (ale podle pánů jazykozpytců byl nejspíš 
Václav německé národnosti a jde asi typicky nejspíš o „hornostřednpněmecké“ jméno). Němci se Srby snažili 
asimilovat. A vyvíjet tlak po zlém. Srbové pomalu podléhali. V Čechách sedlákům-kolonistům král garantoval 
privilegia (zachování jazyka, náboženství, samosprávy, možnost prodat půdu), a Hynek z Lomnice nabídl 
„lubé“ místo a zaplatil přesídlení – tak to byly velmi dobré důvody přesídlit do Čech do milého místa. 

Nelze pochybovat o tom, že „lub“, vysvětlované jako německéhorno střední hovorové „liebe“ pochází 
ze slovanského „lubý“. Slované sídlili právě v oblasti horního středního dnešního Německa (od Pirny po 
Magdeburk, dokonce Hamburk) od 5. až 6. století do dvanáctého století, tedy dost dlouho na vznik mnohých 
zkomolenin na styku Slovanů a Germánů.  I celého nářečí.  Z toho neplyne, že kdo určitá nářeční slova 
používal, byl nutně Němec. Ve středověku příkladně v Praze žilo mnoho Židů, kteří mluvili německy, Němci to 
však nebyli. Tak proč Srb, který by mluvil hornostřednoněmeckým nářečím, byl Němec? Jak se už tak jazyky 
na styku dvou národností mísí a vznikají zkomoleniny, přebírá se hlavně, co je jednodušší. „Lub“ je kratší, 
jednodušší oproti potřebě dlouze říkat „liebe“. A „stat“ jako místo, není pro Slovana úplně cizí (statuja = 
socha), vyjadřuje něco, co je nehybné, na místě, místo.  Takže milé místo = lubstat. 

Nic nesvědčí pro Němce. Žádné pozůstatky jmen, místních názvů – nic. Hinek de Lubstata sem 
nejspíš přivedl Srby z území dnešního Saska.  

A místní název nemusí nutně pocházet přímo od nich. O Valdštejnech je známo, že z nějakého 
neznámého důvodu rádi „němčili“, ale tak nějak „slovansky“. Ono se totiž přesně neví, odkud vlastně se zjevili 
Markvarticové, jejichž Valdštejnové pak byli potomky. Soudí se, že Markvartické žili jako sousedé Srbů 
z Donína. Místní název Lubstat mohl se znalostí poměrů vymyslet Hynek, aby Srbové z Německa/Saska mu 
rozuměli a aby byl pro ně lákavý. 

Ještě je možnost zatím neuvážená. Onen latinský zápis „Lipstat“ nemusí být chyba. Tady zřejmě byl 
lipový háj, dodnes se zachoval název lesa „Lipník“. Nikdo neví proč Libštát dostal do znaku na kopečku 
rostoucí košatou lípu, na kterou hledí dva havrani. A je docela s podivem, že okolo kolem byla všechna půda 
obsazena (Slaná, Nedvězí, Bystrá, Mříčná, Kundratice, Bělá, Nová Ves, Lomnice, Olešnice=Košťálov), a tady 
území nepatřilo nikomu. V dávných dobách (ještě Keltové a po nich Slované) zakládali posvátné háje. Pokud 
by Lipník byl někdejší posvátný lipový háj, a to být mohl, lípa 600 let vydrží, tak by to docela logiku mělo, proč 
zůstávalo libštátské údolí bez pána a z čeho se vzala lípa ve znaku obce. A že by Lubstat byl vymyšlený 
původně jako Lipstat, to by také mělo logiku. Pak se mohla „zamíchat“ kolonizace a byl uplatněn zápis jako 
Lubstat. Že Lubstat je zapsáno dřív než Lipstat nehraje roli, název mohl být neustálený. 

Tohle vypadá sice už skutečně fantazijně, ale když někdo může tvrdit, že jde o osadu při stříbrných 
dolech nebo obec založenou německými kolonisty, tak fantazii se evidentně meze nekladou. A posvátný háj    
a posvátné údolí by tu mohly být – Bělá coby zemědělsky obhospodařovaná, Olešnice (Košťálov) také, 
Kundratice s tvrzí – a tady kus země nikoho, volný. 

Historie vzniku Libštátu je docela detektivka. Na knihu, ne na tři stránky.  
A to nejde jen o vznik osídlení. Třeba běžně se neví, že Libštát a Košťálov, ač leží vedle sebe, byť 

přechází jedna obec ve druhou, jsou dva úplně odlišné světy. Rozdílné o miliony let. Kundratický potok ty dva 
světy odděluje jako skleněná stěna, kterou nevnímáme. Ale o tom možná někdy příště. 

                                                                          Ing. Jaroslav Chalupníček 
 

 
NA PODPORU Jakuba Pecky, trpícího svalovou dystrofií, 

SE KONAJÍ 

ZÁVODY KOČÁRKŮ 
V rámci celorepublikové akce Strollering – aneb trochu jiná 

procházka s kočárkem, více na www.zavodykocarku.cz 
Jedná se o závody rodičů s kočárky v rychlochůzi na sto kroků, dále jsou připraveny soutěže pro 
děti s kočárky i bez, prostě spousta zábavy pro všechny věkové kategorie. A teď to nejdůležitější: 

23. dubna 2017 od 14 hodin 
na hřišti u domu s pečovatelskou službou v Libštátě  

Pan Josef Chuchlík přislíbil dar ve výši částky, která se vybere. 
Přijďte „zruinovat Chuchlíka“, podpořit dobrou věc a užít si plno srandy. 
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FOMEI cup 1. 4. 2017 Tachov 
1. Střelecký závod letošní sezony 

V sobotu 1. dubna se uskutečnil 1. závod FOMEI CUPU pro rok 2017 ve střelbě ze vzduchovky                 
a malorážky. Závod se konal ve 280 km vzdáleném Tachově na krásné nové střelnici. Celkem se závodu 
zúčastnilo na 73 střelců, které doprovodili trenéři a rodiče. Závodilo se ve dvou tradičních disciplínách: střelba 
ze vzduchovky na myslivecké terče do vzdálenosti 10 m s oporou vleže a střelba z malorážky na 50 m, také 
na myslivecké terče, ale větší velikosti. V kategorii „vzduchovka“ soutěžilo 16 chlapců a 7 dívek. 
         V žákyních vyhrála Elena Farská s nástřelem 400 bodů.                                                    
        Byla absolutní vítězkou ve vzduchovce po rozstřelu.  /6 střelců se rozstřelovalo/  
Žáci:   Jan Pospíchal                398 bodů    4. místo 
           Adam Hansko                396 bodů    6. místo 
 

           Vojtěch Daniel          394 bodů           7. místo 
           Martin  Svatý            392 bodů           9. místo

Malorážka – dorostenci – celkem 36 střelců  
Aleš Pecka                             388 bodů      1. místo 
Lukáš Kvarda                         378 bodů      3. místo 
Ondřej Kvarda                        357 bodů      5. místo 
Vojta Tomáš                           339               8. místo 

Daniel Jína                        317 bodů        13. místo 
Jan Tomáš                        312 bodů        15. místo 
Pospíchal Adam                213 bodů        33. místo              
/střílel vůbec poprvé z malorážky/  

 

Malorážka – dorostenky  
Pechánková Karolína            251 bodů      8. místo            Tomášová Markéta               241 bodů         9. místo 
 
Malorážka – juniorky 
Minarčíková Anna                349   bodů - krásné  3. místo 
 

Všem závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci a chování. Rodičům pak za podporu, 
cestu, rodinné zázemí a šťastný návrat.  

Za výletníky:   M. Pechánek a J. Horáček 
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Poděkování 
  Za hojnou účast na poslední cestě manžela, otce a dědy pana Václava 
Kocourka, za květinové dary a projevy soustrasti děkuje všem zúčastněným 
 manželka, dcera Lenka s rodinou a syn Václav s dcerou Anitou. 

 
 

 
 

 
Společenská rubrika  

 

V měsíci dubnu slaví své životní jubileum:  
pan Vladislav Jiřiček 

pan Luděk Pergel 
a paní Zdenka Hradecká 

 

Jubilantům blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní pohody       
a spokojenosti do dalších let.  
 

 

 
Trevos Košťálov s.r.o.  -  Bezdrátový internet 

Po rozsáhlé rekonstrukcí Wi-Fi sítě, která probíhala od začátku roku a po úspěšném jednání               

s dodavatelem konektivity o zřízení přípojky optickým vláknem, se podařilo navýšit všem stávajícím 

zákazníkům rychlosti dle jejich tarifů. 

   

 

 

 

 

 

 

(všechny tarify jsou bez omezení čerpání dat) 

Věříme, že toto bezplatné zrychlení není poslední novinkou, kterou se Vám snažíme zpříjemnit           

a vylepšit stávající služby. 

Připojení nových zákazníků -  přijímací zařízení i instalace zdarma !!! 

 

 

 

 

 

Kontaktní telefon     - 481689351 

                     mob.    -  606506811 

mail.: kvarda.j@trevos-kostalov.cz 

 
 

 

Tarif Rychlost v Mbit /s  

(download/upload)  

Cena včetně 

DPH 

H4 12/5 295,- 

H8 25/10 399,- 

H6 35/15 575,- 
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PRACOVNÍK V DOJÍRNĚ (SVOJEK) 
 
 

Požadujeme  
- kladný vztah ke zvířatům 
- samostatnost, zodpovědný přístup 
- flexibilitu – práce i o víkendech 
 
Výhodou  
- praxe v živočišné výrobě 

 
 
Nabízíme  
- práci v obci Svojek,  
- motivující mzdové ohodnocení,  
- zvýhodněné zaměstnanecké stravování. 

 

Nástup možný ihned (dle dohody). 
 

Kontaktní osoba: Honců Miroslav, mob.: 734 763 271, e-mail: honcu@dsagro.cz   
 

 
 
 
 

Redakce žádá dop isovate le  o  průběžné a  včasné  dodávání  p ř í spěvků!  
Příspěvky odevzdávejte na ÚM Libštát nebo zasílejte na email: info@libstat.eu nebo sprava@libstat.eu  

Uzávěrka příštího čísla bude v pátek 28. 4. 2017. 
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info@libstat.eu, registrace –  ev.č. MK ČR E 14458. 
Kontakty:  
ÚM – 481 689 300, mob. 775 588 370; starosta – 481 311 210, mob.724 180 470; matrika – 481 689 547, mob. 774 829 397  
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