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Vážení spoluobčané, milí sousedé, čtenáři Libštátského zpravodaje, 
 

i na závěr roku 2017 jsem si pro Vás připravil několik důležitých informací. 
 
1_ Mikuláš s anděly a čerty | rozsvěcení vánočního stromečku na libštátském náměstí 

Tímto bych velice rád poděkoval místním dobrovolným hasičům za organizaci a zajištění občerstvení, naší 
technické skupině za přípravu technického zázemí a vánočního stromečku, Liboru Barešovi a jeho týmu za skvělou 
pekelnou show a Vám všem za to, že jste v tak hojném počtu na tuto akci přišli. Letošní vánoční stromeček je od 
pana Karla Jiřička, našeho druhého místostarosty, kterému tímto moc děkuji za jeho darování. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
2_ Žehnání sochy Panny Marie v pátek 8. prosince 2017  

V pátek 8. prosince 2017 proběhlo v Libštátě na náměstí žehnání sochy Panny Marie a současně i 
nasvícení této památky. Po krátkém úvodu starosty, který si Vám dovoluji zveřejnit, proběhla samotná slavnost 
žehnání sochy. Děkuji fotografům panu L. Fejfarovi, p. Z. Maturovi a p. J. Práškovi za zdokumentování této akce. 
 

„Hezký páteční večer, milí přítomní, pane faráři,  
v Libštátě evidujeme 5 kulturních památek, které jsou zapsány v Národním památkovém ústavu ČR. 

Jedná se o  
1_hřbitov Českobratrské církve evangelické (Na Hořením konci) 
2_tříobloukový kamenný most z roku 1822 pod kostelem sv. Jiří 
3_usedlost  čp. 1 (římskokatolická fara) 
4_usedlost  čp. 2 (škola, pod kostelem sv. Jiří) 
5_socha Panny Marie, zde na libštátském náměstí, která je památkově chráněna od 3. května roku 1958.  
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_socha pochází z konce 18. století od neznámého autora z místní kamenické dílny 
_byla vyrobena z jemnozrnného a střednězrnitého pískovce červené barvy 
_rozsáhlejší zásahy a renovace sochy se datují k roku 1852.  
 
Popis památky:  

základ sochy tvoří třístupňové schodiště čtvercového půdorysu, následuje sokl, který je z čelní strany 
zdoben sekanou linkou. Linka tvoří jednoduché zrcadlo, uvnitř kterého je plocha strukturovaná pemrlováním. 

Dřík podstavce je ve spodní části zdoben centrálním ornamentem se dvěma volutami na okrajích. Dále 
jsou jak čelní, tak boční strany zdobeny sekanou zkosenou linkou, přičemž na čelní straně lemuje nápis: 
 

U Tebe jest 
Pramen života 

Žalm 35,10 
Za Tvou 
ochranu 
prosíme. 

 

Dřík podstavce je nastaven 
doplněným blokem, který pochází ze starší 
opravy díla. Na zadní straně je vysekán 
nápis: 

Obnoveno nákladem 
Dobrodincův 

Léta Páně 1852 
 

Podstavec je zakončen hlavicí s římsou, která je z čelní strany vyklenuta stlačeným obloukem a uprostřed 
je vsazen kovaný držák lucerny, která chybí. Mezi hlavicí a sochou Panny Marie je ještě jeden jednoduše profilovaný 
kamenný článek. 

Samotná socha panny Marie je vytesaná z jednoho kusu kamene. Panna Marie stojí na hlavách dvou 
okřídlených putti, s rukama sepjatýma k modlitbě. Z čelního pohledu pravý putti je kamenným doplňkem, který 
pochází pravděpodobně z rozsáhlejší opravy památky v roce 1852. 

V roce 2016 byl proveden vizuální průzkum, který konstatoval, že památka byla dlouhodobě neudržovaná.  
Snad všichni jsme si přáli tuto sochu opět po více jak 165 letech renovovat a zachránit, tak aby byla opět 

krásná a byla dominantou našeho libštátského náměstí. V rámci této plánované renovace jsme také chtěli prosadit 
přemístění sochy o tři až čtyři metry, severovýchodním směrem z důvodu frekventovanosti přilehlé komunikace, 
která byla v těsné blízkosti sochy.   

Po vyřízení všech potřebných stanovisek a dokumentů a vyčlenění finančních prostředků jsme mohli 
s celkovou renovací začít. 

Při restaurování sochy Panny Marie byl v hlavici nalezen dokument, zabalený v olověném plechu. Tento 
dokument jsme 19. července za účasti památkářů a ředitele semilského archivu pana Mgr. Pavla Jakubce otevřeli 
a našli jsme v něm písemný dokument, který byl díky značnému poškození předán do restaurátorské dílny. 
Poškození textu je značné, ne všechny údaje jsou čitelné, nicméně se skutečně jedná o soupis dárců na opravu 
sochy doplněný krátkým textem, možná liturgickým, který je ovšem v nejhorším stavu. Písemnost byla zhotovena 
v roce 1852. Po zrestaurování je uložen v archivu Semily. V úřadě máme k dispozici kopii tohoto dokumentu.  Při 
sestavování nově restaurované sochy jsme 9. října 2017 do schránky uložili nový písemný dokument psaný jak 
ručně dokumentárním inkoustem, tak i v tištěné podobě. Oba dokumenty byly zataveny do plastové folie. K těmto 
dokumentům byla přiložena i kopie písemnosti z roku 1852.  

Obsah nového písemného dokumentu si Vám dovoluji přečíst:  
Městys Libštát nechal v roce 2017 zrestaurovat sochu Panny Marie na náměstí v Libštátě. Současně s tím nechal 
také sochu přesunout z původního místa o přibližně 4 metry na severovýchod (dál od silnice). Restaurování a 
přesun sochy provedl MgA. Pavel Roleček ze Sklenařic. Náklady akce činily celkem 159 tisíc Kč. Na úhradě se 
podílelo ministerstvo kultury částkou 106 tisíc Kč, Liberecký kraj částkou 47 880 Kč a městys Libštát částkou       
5 120 Kč.  
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Oprava se panu MgA. Pavlu Rolečkovi opravdu povedla, a kdo tvrdí, že ne, ať se detailně seznámí 
s restaurátorskou zprávou, která detailně popisuje veškeré provedené opravy, včetně fotografií před a po 
restaurování. 

A jelikož jsme na tuto nově restaurovanou sochu opravdu hrdí, tak bychom ji dnes v pátek 8. prosince 2017, 
na církevní svátek Panny Marie a jejího početí bez poskvrny dědičného hříchu, také rádi posvětili a také nasvítili.  

Podzemní světlo nám dodala firma Cora Jičín, která s námi spolupracovala i na nasvícení kostela sv. Jiří.  
Poděkování patří tedy i panu Radku Řehákovi 
z této firmy, dále firmě Rydval (p. J. Kraus), která 
provedla elektrické zapojení a také naší 
technické skupině městyse Libštát, která tuto 
lampu a chráničku pro kabel zabudovala do 
země. 

Nyní se pokusím o spuštění nasvícení 
sochy a poté bych velice rád předal slovo 
našemu panu faráři, který nás provede slavností 
žehnání sochy Panny Marie.  

 
 
 
 
 
Závěrem bych rád poděkoval těm z Vás, 

kteří k soše Panny Marie nosí květiny a svíčky, 
Vám všem, že jste na tuto slavnost přišli, děkuji 
moc i panu farářovi P. Mgr. Evermodovi  Janu 
Sládkovi, OPraem., a všem, kdo se podíleli na 
přípravě této slavnosti.“  
Poznámka redakce: putti – v sochařství drobná dětská 
postavička nebo andílek bez křídel, součást dekorace 
(od baroka po  19. stol.) . 
 

 
 
 
  



Strana 5 (celkem 10)                     Libštátský zpravodaj 12/2017 

3_ Odečty vodoměrů  
Odečty vodoměrů v Libštátě zajistí zaměstnanec dobrovolného svazku obcí Košťálov a Libštát v termínu 

od 18. 12. do 20. 12. 2017. 
 
4_ Internet a počítač pro veřejnost  

V Úřadu městyse Libštát mají všichni zájemci možnost bezplatně užívat počítač s přímým připojením na 
internet. Samozřejmě je možné i černobílý a barevný tisk dle schváleného ceníku.  
   
5_ Informace o komplexních pozemkových úpravách (KPÚ)  

Pozemkové úpravy jsou důležitým nástrojem pro rozvoj území. Jsou nezbytným podkladem pro obnovení 
pořádku ve vlastnictví a evidenci půdy, pro racionální využívání pozemků, pro realizaci půdoochranných, 
ekologických a krajinotvorných opatření. Podmínkou pro zahájení pozemkových úprav v katastrálním území 
Libštát je souhlas vlastníků min. 50 % plochy zemědělských pozemků v katastru. 

V katastru městyse Libštát je 646 ha zemědělské půdy. Pro zahájení KPÚ je třeba podpisů od vlastníků 
323 ha (>50%). Velice mě těší, že je o pozemkové úpravy zájem a že jsme za velice krátkou dobu získali 
podepsané žádosti od 25 vlastníků, kteří vlastní cca 237,67 ha. Nyní nám ještě zbývá 85,32 ha.  
 
6_ Libštát třídí víc | plánovací kalendář na kalendářní rok 2018 

Součástí tohoto prosincového čísla je plánovací kalendář na vývoz papíru, plastu a komunálu. Na druhé 
straně zveřejňujeme historický dokument z roku 1946, na kterém je uvedeno, jak to v Libštátě před 71 lety 
fungovalo. 
 
7_ Informace ze 4. jednání zastupitelstva městyse Libštát ze dne 29. listopadu 2018 

O průběhu čtvrtého zastupitelstva městyse Libštát v roce 2017 se můžete detailně dozvědět z kompletního 
zápisu z jednání, který je vždy uložen na webových stránkách městyse Libštát, levý sloupec, zastupitelstvo 
městyse, zápisy se zasedání, odkaz: http://www.libstat.e-obec.cz/urednideska_zo2.php. 
   
8_ Nový povrch komunikace od zdravotního střediska k objektu domu čp. 60 

Firmě SaM silnice a mosty a.s. se podařilo novou komunikaci od zdravotního střediska k objektu domu čp. 
60 (Belveder) dokončit s ohledem na počasí za minutu dvanáct. Tato komunikace byla zhotovena metodou 
"penetračního makadamu", která se nám od stejné firmy již osvědčila na komunikaci na Radčanech, která byla 
realizována před rokem.  

V tomto roce jsme měli ještě naplánované opravy komunikací, a to metodou "penetračním nátěrem" od 
křižovatky u domu paní Netřebské k nádraží ČD, dále k bytovkám (pod zastávkou ČD) a komunikace Na Hořením 
konci nad Palounkovými. Počasí však této metodě již nepřeje, proto budou tyto opravy provedeny v první polovině 
roku 2018. 
 
9_ Mobilní rozhlas 

Do dnešního dne evidujeme 242 zaregistrovaných občanů. Prosím, aby se v dohledné době přihlásili i 
ti zbývající. Pro ty z Vás, kteří používají chytrý telefon, nabízíme zdarma možnost stáhnutí aplikace mobilní rozhlas.  
 
10_ Volby prezidenta republiky 

Volby prezidenta republiky se budou konat na území České republiky  
 

- v pátek 12. ledna 2018 v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
- v sobotu 13. ledna 2018 v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin 
 

Případné druhé kolo volby připadá na 26. a 27. ledna 2018.  
 

Volební místnost se nachází v budově Úřadu městyse v Libštátě č.p. 198 v 
zasedací místnosti umístěné v prvním patře. Občané, kteří se nemůžete ze zdravotních důvodů dostavit do volební 
místnosti a máte  zájem volit, nahlaste se prosím telefonicky na Úřad městyse Libštát, tel. č. 481 689 300. 
 
11_ Libštátský zpravodaj | ročník 9 - č. 12 prosinec 1992 | před 25 lety 
Je přílohou na webových stránkách městyse Libštát a facebooku. 
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Na závěr bych Vám všem jménem Úřadu městyse Libštát, kolegů radních, zastupitelů a zaměstnanců popřál 
krásné prožití vánočních svátků, dětem bohatého Ježíška, šťastný vstup do roku 2018 a především pevné zdraví.  

V úctě k Vám Pavel Janata | starosta 
 

ÚŘEDNÍ HODINY ÚM LIBŠTÁT V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

 
Pátek  22. 12.  8:00 – 12:00 odpoledne zavřeno 
Pondělí 25. 12.  svátek 
Úterý   26. 12. svátek 
Středa  27. 12. 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 
Čtvrtek  28. 12. 8:00 – 12:00 odpoledne zavřeno  
Pátek  29. 12. zavřeno – dovolená 
Pondělí   1.   1. svátek 

      

Naše škola na začátku adventu 
Listopad, třetí měsíc školního roku, skončil a je rozhodně o čem psát. 

Škola nejsou jen žáci, ale i učitelé, kteří se také musí vzdělávat a mnohdy se i 
rádi podívají někam jinam. A tak je bylo možné vidět nejen při běžné práci, ale i 
na různých školeních a přednáškách. Nelze zapomenout ani na sobotní 
návštěvu Plesu upírů v Praze, nikoli ale skutečného plesu, ale světového 
muzikálu.  

A ani žáci nepobývali vždy ve školních lavicích. Deváťáci se vydali na exkurze a dny otevřených dveří, 
neboť volba budoucí střední školy se blíží. Žáci s uměleckým nadáním se již tradičně zúčastnili tzv. výtvarné dílny 
ve Staré Pace a osmáci jeli do Semil na program zaměřený na finanční gramotnost. Starší chlapci se poslední 
listopadový den zúčastnili turnaje ve florbale.  

Také přímo ve škole se odehrávalo leccos, co zpestřilo běžnou výuku, např. projektový den deskových her 
pro I. stupeň, pohádka Karkulka a Smolíček pro prvňáčky, představení s výchovným zaměřením proti šikaně 
s názvem Černobílé vykřičníky a program Zdravá 5 týkající se zdravé výživy.  

 
Uznání si zaslouží i rodiče, vždyť první třídní schůzky zaznamenaly poměrně hojnou účast. Trpělivost a 

dobrá nálada neopustily většinu z nich ani při čekání na učitele. Součástí třídních schůzek byla také tzv. burza škol 
pro vycházející žáky. Na další tři roky máme novou školskou radu, lépe řečeno staronovou, neboť zástupci učitelů 
a obce zůstávají stejní. Mezi ně usednou dvě nově zvolené členky z řad rodičů, a to Irena Janatová a Martina 
Ježková. Závěrem přejeme všem klid, pohodu a čas na rozjímání v následující adventní době.   

Antonín Šváb 
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Společenská rubrika 

V měsíci prosinci slaví své životní jubileum  
 

pan František Včelák 
paní Ludmila Váňová 
pan Miloš Havlíček 

paní Miluše Janatová 
a paní Božena Jedličková 

 

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

Výsledky fotbalového klubu FK Košťálov – Libštát 
Mladší a starší přípravka 

Výkonný výbor FAČR v říjnu rozhodl o nezveřejňování výsledků a tabulek v kategoriích přípravek na 
veřejnost.  A důvod: FAČR má zájem především na tom, aby kluby do zápasů zapojovaly co nejvíce hráčů a nebyly 
přitom svazovány postavením v tabulce a nutností získat body. 
 

Mladší žáci – OP Semily  1. místo 
Starší žáci – OP Jičín a Semily   5. místo 
Dorostenci – OP Jičín a Semily  4. místo 
Muži – OS Semily  

FK Košťálov Libštát „C“  9. místo 
Muži – 1. B třída LK  

FK Košťálov Libštát „B“  8. místo 
Muži – 1. A třída LK  

FK Košťálov Libštát „A“  7. místo 
 
Nakonec chceme poděkovat našim fanouškům, městysu Libštát 
a všem sponzorům za přízeň v roce 2017. 

Zdeněk Kousal 

 
Předvánoční dobročinný bazar 

Ve dnech 22. - 25. listopadu 2017 se v sále KD konal již třetí dobročinný 
bazar pořádaný Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Libštátě. Je 
znát, že bazar už vstoupil do místního povědomí – nakupovat přišlo hodně lidí, 
zdejších i přespolních, někteří každý den. Všem děkujeme. Zvláštní poděkování 
patří Úřadu městysu Libštát za podporu a zapůjčení sálu včetně vytápění. 

Každý bazar je trochu jiný v závislosti na tom, jaké zboží se doveze – a to dopředu nevíme ani my. Loni 
bylo k dispozici velké množství nádobí, jídelních souprav, skleniček apod., letos zase převládaly věci pro děti – 
nejen oblečení a obuv, ale i různé hračky, dřevěné stavebnice, hry, postýlky, autosedačky, sportovní potřeby, 
knížky. Uvidíme, čím nás překvapí čtvrtý bazar – budeme se na Vás těšit zase za rok! 

    Farář Petr Hudec a tým dobrovolníků z FS ČCE Libštát 
 

Farní sbor ČCE Libštát vás srdečně zve na shromáždění v adventu a o Vánocích 2017 
 

 17. 12. 3. adventní v 8:30 – bohoslužby s dětskou vánoční slavností (divadlo Vánoční hra ve 
verších) 

 24. 12. 4. adventní Štědrý den ve 14:00 - bohoslužby v kostelíku na Spálově – káže P. Hudec 
 25. 12. Boží hod vánoční – v 8:30 bohoslužby s večeří Páně – káže P. Hudec  
 31. 12. neděle v 8:30 bohoslužby na závěr kalendářního roku – káže P. Hudec 
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Českobratrská církev evangelická v Libštátě, Pěvecký spolek Jizeran Semily a jeho instrumentalisté Vás 
zvou na provedení 

Krkonošských koled v úpravě Jiřího Hylmara 

a 

Moravské mše vánoční (Missa pastoralis in C boemica) 

Čuj, Miko, čuj! 

Evangelický kostel v Libštátě – čtvrtek 21. prosince 2017 od 19 hod. - vstupné dobrovolné 

Hudební dílo Josefa Schreiera (1718 Dřevohostice - ?), napsané kolem r. 1755 v lidovém nářečí, je v 
podstatě sledem pastorel a drobných scének s pastýřskými náměty. Využívá melodiku i texty z valašského 
prostředí. Radostně vítá narození Krista. Profesor PhDr. Jan Trojan, CSc., který ji objevil v r. 1983, říká, že 
Schreierova vánoční mše je jedinečná prolínáním latinské liturgie s českým textem a zabarveným valašským 
dialektem. V první části je mše dokonce řecko-latinsko-česká. Řadí se mezi nejvýznamnější díla barokní pastorální 
hudby vyvěrající z temperamentu a folkloru severovýchodní Moravy. Melodika a rytmika vychází z moravské lidové 
hudby ve starých tóninách období 
pozdního baroka. Po úvodní 
liturgické invokaci se rozvíjí skladba 
v podobě drobných pastýřských 
scének, spíše jako pastorelová než 
pastorální mše. V tomto ohledu je 
možno ji považovat jako 
předchůdkyni přibližně o 40 let 
mladší proslulé pastorální mše „Hej 
mistře“ Jakuba Jana Ryby. Dne 25. 
prosince 2015 řídil pražskou 
premiéru v Katedrále sv. Víta v Praze 
MgA. Josef Kšica, účinkoval 
katedrální sbor a orchestr. 
Slavnostní mši sloužil Jeho 
Eminence Dominik, kardinál Duka.  

Zdroj: WIKIPEDIE 

 
 
 

Kalanetika s Vlaďkou Bucharovou 
 

Přijďte si s námi zacvičit kalanetiku – je to klidné cvičení pro muže 
i ženy, které je zaměřeno na celkové posílení, protažení a vytvarování 
těla. Je vhodné pro ty z vás, kdo nechcete nebo nemůžete při cvičení 
zatěžovat klouby, nebo bolestivé partie po zranění či s problémy 
pohybového aparátu.  

Naučíte se vnímat své tělo a práci jeho svalů. Cvičí se při pomalé 
hudbě na podložce a cviky jsou založeny na drobných pohybech a na 
správném provedení. 

Cvičíme každé úterý od 18 h v malé tělocvičně MZŠ. 
S sebou pohodlné pružné či volné kalhoty, tričko, podložku, kdo má 
overball.  

Těšíme se na Vás Vlaďka Bucharová, Irena Janatová, Milena Hloušková 
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Lenka Holubičková 

Hrobům v dáli  

otisk 1. světové války na Lomnicku 

Kniha volně navazuje na publikace Hrobům 
v dáli – otisk 1. světové války na Jilemnicku a Hrobům 
v dáli – otisk 1. světové války na Semilsku, které vyšly 
v roce 2014 a 2016 a přinášely informace o pomnících a 
pamětních deskách, kterými tamní obce uctily památku 
svých padlých spoluobčanů.  
Také v obcích na Lomnicku si lidé přáli, aby se na jejich 
blízké, kteří v oné Velké válce zahynuli, nezapomnělo. 
Proto i oni se skládali „na pomník“, vybírali toho 
nejlepšího sochaře či kameníka a připravovali důstojné 
slavnosti, jimiž připomínali památku svých synů, 
manželů, otců, bratrů a přátel, kteří se už ze života v 
samostatné republice radovat nemohli.   

Kniha mapuje osudy mužů z dvaceti osmi obcí 
od Tatobit po Syřenov a od Košťálova po Železnici, kteří 
padli, zemřeli v polních lazaretech i v nemocnicích 
daleko za frontou, ale zmiňuje i ty, kteří se ztratili kdesi 
ve válečné vřavě a o jejichž osudu se rodiny nikdy nic 
bližšího nedozvěděly.  

Text doplňuje množství dobových pohlednic a 
nikdy nepublikovaných fotografií a lístků polní pošty, velmi působivé jsou úryvky z deníků a dopisů, které byly často 
tím jediným, co po nich jejich milým zůstalo. Součástí publikace je i rejstřík obsahující jmenný seznam bezmála 
tisícovky vojáků. Za každým jménem se skrývá konkrétní osud. Všichni ti muži měli před válkou své sny, touhy a 
plány, mnozí z nich měli děti a ty pak měly své děti… 

Čtení v této knize je návratem ke kořenům, neboť téměř každý, kdo z našeho kraje pochází, jméno někoho 
ze své rodiny na některém z pomníků najde. 

Dovolujeme si zveřejnit upoutávku a obálku knihy Hrobům v dáli – otisk 1. světové války na Lomnicku. 
Kniha je k nahlédnutí v Úřadě městyse Libštát, kde si jí můžete prohlédnout a objednat. 

Vydala Gentiana Jilemnice, 2017, 1. vydání, formát A 4, 224 stran, kniha je vázaná, celobarevná. 
 

 
 

 
Přejeme Vám, aby čarovná 

atmosféra Vánoc přetrvala  
 
a úspěchy příštího roku ať 

předstihnou roky minulé. 
 

redakční rada Libštátského 
zpravodaje 
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