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Vážení spoluobčané, milí sousedé, čtenáři Libštátského zpravodaje, 
 

již teď Vám můžu s klidným svědomím sdělit, že září 2017 je na nové události a překvapení hodně 
zajímavé. O některých událostech se zmíním v níže uvedených odstavcích. Některé si nechám jako překvapení a 
určitě si jich v Libštátě brzy všimnete a také se o nich dočtete.  
 
1_ Informace z 3. jednání zastupitelstva městyse Libštát ze dne 6. září 2017 

O průběhu třetího 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. 
 

Dovolím si vybrat a poinformovat o některých bodech.  
Zastupitelstvo se rozhodlo zrušit předkupní práva na pozemky v lokalitě na Větrově, na kterých jsou již 

postavené a zkolaudované rodinné domy. Za tímto účelem bude s vlastníky těchto pozemků uzavřena dohoda o 
zrušení předkupního práva a poté bude podán vklad do katastru nemovitostí.  
 

Dále bylo zastupitelstvo informováno o získané dotaci na stavbu kanalizace Košťálov a Libštát – kanalizace 
s ČOV, 3. etapa. V této chvíli se pracuje na změně části projektu týkající se umístění hlavní stoky, a to v úseku od 
budovy Úřadu městyse Libštát až do Košťálova k mostu. Uvažuje se o dvou přečerpávacích stanicích, a to u kina 
a za fotbalovým hřištěm. Tato změna projektu je v plánu v měsíci září až říjnu, poté se projedná s MÚ Semily, 
odborem životního prostředí, z kterého vyplyne další postup. V listopadu by mohla být hotová zadávací 
dokumentace k výběrovému řízení a také by mělo proběhnout setkání s občany, na kterém bude vše podrobněji 
vysvětleno a zodpovězeny Vaše případné otázky. V plánu je do konce roku vypsat výběrové řízení na dodavatele  
stavby. Závazný termín dokončení stavby je prosinec roku 2023. Celkové výdaje projektu jsou ve výši 
72 875 181,83 Kč vč. DPH. Dotace OPŽP je ve výši 63,75 % ze způsobilých výdajů před soutěží (předpoklad 
38 283 419,66 Kč. Vlastní zdroje (předpoklad) 21 944 003,34 Kč. Určitě musíme požádat o zvýhodněnou zápůjčku 
Státního fondu životního prostředí ve výši 26,25 % (předpoklad) 15 763 761,04 Kč (zvýhodněná fixní úroková sazba 
0,45% a je počítána až od 1. 4. následujícího roku po ukončení čerpání půjčky, celková splatnost do 10 let). Vlastní 
zdroje (předpoklad) 6 180 424,30 Kč. Abychom vlastní zdroje ještě ztenčili, tak bychom rádi požádali o dotaci i 
Liberecký kraj. 
 

Velká diskuze vznikla při projednávání možného nákupu nemovitosti čp. 31 v Libštátě na náměstí, tedy 
domu, který jsme před cca 25 lety vrátili panu Živnůstkovi. O tomto objektu jsem se detailně rozepsal v Libštátském 
zpravodaji č. 2 v roce 2016. Tyto i nové informace byly všem zastupitelům uvedeny v podkladech k projednávání a 
Vy se s některými můžete detailně seznámit v zápise z tohoto jednání. O koupi tohoto domu jsme již neoficiálně a 
neúspěšně hlasovali v roce 2015. Poté 
vyšel zmíněný článek starosty ve 
zpravodaji. Proběhla také anketa ke 
koupi. A nakonec se vše podařilo,  koupě 
domu se odsouhlasila. Opravdu už vidím 
jasnou představu o bezpečné křižovatce u 
budovy Úřadu městyse Libštát, pěkném a 
bezpečném chodníku s přechodem pro 
chodce, trochou zeleně, vyřešení 
chybějícího zázemí k restauraci a sálu KD 
atd. Vize, představy a sny existují a dá se 
říci, že se tímto krokem, zakoupením 
nemovitosti čp. 31, za který zastupitelům 
děkuji, v brzké době mohou i naplňovat.  

 
Na základě vyhodnocení 

poloprovozní čerpací zkoušky vrtu v Hliňáku na pozemku č. p. 850 bylo dohodnuto tento vodní zdroj dle platného 
stavebního povolení zrealizovat, a to bez jakéhokoliv odkladu. Toto vodohospodářské dílo za účelem zlepšení 
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dodávky a kvality pitné vody pro městys Libštát a obec Košťálov obsahuje: čerpací stanici s odpadem dlouhým 23 
m, vrtanou studnu o průměru 205 mm a hl. 80 m, jež bude umístěna v objektu čerpací stanice, vodojem o objemu 
9,2 m3 umístěný v objektu čerpací stanice, výtlačný vodovodní řad délky 388 m, který bude napojen na stávající 
vodovodní řad, kabelovou přípojku el. NN a příjezdovou komunikaci délky 176 m s obratištěm a propustkem délky 
6 m a oplocení délky 75,4 m. 
 

Dále jsme jako zřizovatel Mateřské školy v Libštátě schválili úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 
2017-2018. 

Zastupitelstvo dále za městys Libštát, který vlastní 271 699 m2 zemědělské půdy, odsouhlasilo podání 
žádosti o provedení pozemkových úprav. 

Dále jsem informoval o realizaci prodloužení vodovodního řadu v lokalitě na Vyšehradě pro 4 rodinné domy 
dle platného stavebního povolení, které by se mělo realizovat na přelomu září a října. Co se týká povolení 
komunikace na Vyšehradě v této lokalitě, tak proběhlo územní řízení, proti kterému bylo vzneseno odvolání, které 
nyní řeší Liberecký kraj. 
 

Koncem září do „naší Vaší“ restaurace v KD přijmeme novou mladou slečnu hospodskou.  
 

Rádi bychom ještě letos opravili penetračním makadamem komunikaci od zdravotního střediska 
k Belvederu, komunikace od křižovatky u Netřebských k zastávce ČD a směrem k bytovkám a ostatní výtluky a 
praskliny asfaltových vozovek asfaltovou emulzí a kamenivem. 
 
Během diskuze jsme řešili nové uvítací cedule „Vítá Vás městys Libštát“ se znakem obce včetně dodatkových tabulí 
zákazu podomního prodeje zboží a služeb, a to v souvislosti s platným tržním řádem městyse Libštát.  

 
Dále bylo hodně diskutováno téma, respektive upozornění od mnoha občanů, na volně pobíhající psy 

v lokalitě „U Panelovky“. V otázce křižovatky silnic II/283 x III/28311 pod kostelem sv. Jiří jsme objasnili postup 
vedoucího odboru v Semilech, který by vedl k případné námi všemi chtěné změně. Už několikrát bylo v září zrcadlo 
orosené, a to se opravdu nedá jet bezpečně. Nové a bezpečné zrcadlo (které se nerosí a nezamrzá) KSSLK prý již 
více než rok má, a tak nevím, proč otálí s osazením a výměnou. Dále se řešily zhoršující se vztahy bydlících v domě 
s pečovatelskou službou, vzrůstající vegetace u mostu sv. Jana, propad silnice II/283 u bývalých strojíren pana 
Bergmana (realizace proběhne v roce 2018) a negativní zkušenosti občanů se způsobem jízdy některých řidičů 
zemědělské techniky.  
 

A teď něco o tom, jak si naše obec stojí finančně. Za tři roky se nám podařilo navýšit stavy všech našich 
účtů z 6 355 939,67 Kč (stav účtu ke dni 31.12 2014) na částku 18 312 010,15 Kč. Je před námi mnoho a mnoho 
dalších nutných akcí, jen některé zmíním:  
vnitřní a venkovní prostory mateřské školky bude nutné začít modernizovat, dům s pečovatelskou službou se už 
hlásí o nutné opravy střechy, střešních oken, koupaliště nutně potřebuje zamezit každodenním ztrátám a únikům 
vody, zastaralé části veřejného osvětlení, neustálé opravy komunikací, nevyužívané kino, bytový dům čp. 32, 
ředitelský domek, výstavba komunikace na Vyšehradě na novém území, změna územního plánu za účelem nových 
stavebních parcel ve vlastnictví městyse pro další výstavbu rodinných domů v lokalitě Větrov-Končina, atd.  
 
2_ Tašky na tříděný odpad 

Na úřadě pro Vás máme k dispozici sady tašek na třídění 
odpadů. Jedna sada tašek představuje 3 ks tašek - modrou, zelenou a 
žlutou - na sběr papíru, skla a plastů.  
 

A.            „velká“ -  35 cm šířka*50 cm výška*26 cm hloubka 
B.            „menší“ -  25 cm šířka*40 cm výška*25 cm hloubka 

 
O tašky je veliký zájem a zatím si je vyzvedlo 94 domácností. 
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3_ 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 vlastníků cca 67 ha, teď nám ještě zbývá  256 ha. Na pozemkovém úřadě v Semilech se dle vedoucího 
pobočky pana Ing. Petra Fejtka dokončují pozemkové úpravy v jiných obcích, a mohli by tedy zahájit nové 
pozemkové úpravy, proto není čas otálet s podáním žádosti. 
 

Navrhované pozemkové úpravy se dotýkají výhradně zemědělských pozemků v celém katastrálním 
území Libštát (mimo zastavěné území obce). 
  

Každý vlastník pozemku, který bude souhlasit s pozemkovými úpravami, musí podat žádost na pozemkový 
úřad, nejlépe prostřednictvím Úřadu městyse Libštát. Formulář (žádost o provedení pozemkové úpravy) je ke 
stažení na webových stránkách městyse Libštát v sekci pozemkové úpravy a také na úřadu městyse. 
  

Podepsáním této „žádosti“ vlastník pozemku souhlasí se zahájením přípravy podkladů pro jednání 
s vlastníky pozemků. Nutno jej podepsat a vrátit:  
 

Veškeré náklady související s prováděním pozemkových úprav, tj. náklady na přípravné a návrhové 
práce, geodetické práce, vytýčení pozemků i realizaci společných zařízení, hradí stát prostřednictvím 
pozemkových úřadů a nepředstavuje pro vlastníky pozemků žádné finanční zatížení. 
  

Žádáme proto všechny vlastníky pozemků v k. ú. Libštát, aby se vší odpovědností zvážili výhody 
provedených pozemkových úprav, které odstraní zejména problémy v nevyřešených vlastnických vztazích bez 
finančního zatížení vlastníků, návštěvy notářů, zdlouhavého vyhledávání listin a další již shora uvedené záležitosti. 
Informace o dalším postupu, po získání souhlasu vlastníků min. 50% plochy zemědělských pozemků v katastru, 
zveřejníme na úřední desce ÚM Libštát, na webových stránkách, popř. osobním dotazem na ÚM. 
 
4_ Končí termín pro podávání návrhů na změnu územního plánu 

Dne 30. 9. 2017 uplyne stanovený termín pro podávání návrhů na změnu územního plánu. Pokud budete 
mít nějaké návrhy na změnu územního plánu, tak je prosím do konce měsíce září doručte k nám na úřad. Poté 
budou předány na stavební úřad do Semil, odbor územního plánování k vypracování stanovisek. Na základě těchto 
stanovisek se následně zastupitelstvo rozhodne, zda zapracuje jednotlivé návrhy do případné změny územního 
plánu. 
 
 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimofWT2-DVAhUEuxQKHYIfDRMQjRwIBw&url=http://nabidky.edb.cz/Nabidka-36280-Zememericke-prace-zamereni-hranice-pozemku-Hodonin&psig=AFQjCNFxjLOc8u4_-AHyrijyGKF1ysMS9Q&ust=1503143245372287
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5_ Policie ČR_páchání trestné činnosti na seniorech 
V současné době na Semilsku dochází k opakovaným podvodům na seniorech, kdy 

dosud neznámý pachatel volá na pevné linky seniorů, představí se jim jako rodinný příslušník 
(syn, vnuk atd..) a žádá je o poskytnutí finanční částky, kterou využije při své údajné tíživé 
situaci. Bohužel někteří senioři na toto podvodné vylákání finančních prostředků přistoupí a 
finanční obnos dotyčnému předají. Do současné doby se bohužel nepodařilo ustanovit osoby, 

které se této trestné činnosti dopouští. 
Tímto bych Vás rád požádal o to, aby zejména naši senioři dbali zvýšené opatrnosti.  
Dále Vás žádám, kdyby se k Vám dostala informace, že k této trestné činnosti došlo v našem městysi a 

poškozený danou skutečnost neoznámil na linku 158 či přímo na útvaru PČR, nechť je tato událost předána na 
základní útvar PČR OO Semily panu npor. Bc, Jiřímu Ročárkovi, vedoucímu oddělení, tel.: +420 731 917 384, e-
mail: jiri.rocarek@pcr.cz  Děkujeme za Vaší ochotu a spolupráci. 

 
6_Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Semily, informace občanům 

Úřad práce ČR, oddělení nepojistných sociálních dávek rozhodl, že s účinností 
od 1. 10. 2017 si budou občané naší obce veškeré dávky sociální podpory tj. příspěvek 
na bydlení, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek atd. vyřizovat na kontaktním pracovišti 
ÚP v Semilech, Bítouchovská 1, 513 01 Semily, 3. nadzemní podlaží č. dveří 201 (bývalá 
budova okresního úřadu, růžová budova mezi Spořitelnou a poštou). 
 
7_Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu | sobota 28. října 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.) v originálních obalech nebo řádně označené!!!  
- zbytky starých barev, obaly od barev  
- 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.  

  
8_Uvítací cedule městyse Libštát, včetně dodatkové cedule zákazu 
podomního prodeje zboží a služeb. 

Věřím tomu, že si mnozí z Vás již těchto nově nainstalovaných 
cedulí „Vítá Vás městys Libštát“ se znakem obce u vjezdů do Libštátu ze 
směru od Lomnice nad Popelkou, Košťálova, Bělé a Svojku všimli a že 
plní svůj účel.  
 
9_Slavnostní zahájení nového školního roku 2017-2018 a otevření 
nové odpočinkové zóny 

Letošní slavnostní zahájení nového školního roku 2017-2018 
bylo netradičně zahájeno před budovou školy, neboť jsme při této 
příležitosti slavnostně otevřeli i novou odpočinkovou zónu s lavičkami, 
která primárně bude sloužit dětem a učitelům naší školy, ale také 
veřejnosti k posezení a odpočinku na místě před školou. 
 
 

 

mailto:jiri.rocarek@pcr.cz
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10_Mobilní rozhlas 
Do dnešního dne evidujeme 189 zaregistrovaných občanů, což je skvělé. Prosím, aby se v dohledné době přihlásili 
i ti zbývající. Pro ty z Vás, kteří používají chytrý telefon, nabízíme možnost stáhnutí zdarma aplikace mobilní 
rozhlas. Více informací o aplikaci se dozvíte z níže uvedeného textu. 
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11_Sběrný dvůr v Libštátě v roce 2017 | každá sudá sobota | 9 -12 hodin  
Sběrný dvůr v Libštátě je v letošním roce, až do odvolání, o kterém budete včas informováni, otevřen každou sudou 
sobotu od 9.00 hodin do 12.00 hodin.  
 
 

12_ Volby do Poslanecké sněmovny 2017 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky se budou konat na území České republiky  
 
- v pátek 20. října 2017 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod. 
- v sobotu 21. října 2017 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod. 

 
Volební místnost se nachází v budově Úřadu městysu Libštát č.p. 198, v zasedací místnosti umístěné  

v I. patře. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti a mají zájem volit, 
nahlaste se prosím telefonicky na Úřad městyse Libštát, tel. č. 481 689 300. 
 
13_Libštátský zpravodaj | ročník 9 - č. 9 září 1992 | před 25 lety 

je přílohou na webových stránkách městyse Libštát a facebooku.  
 
Tak a to je v září vše, těch informací je opravdu dost. 

        V úctě Pavel Janata | starosta 
 
 

OHLÉDNUTÍ ZA LOŇSKÝM 
ŠKOLNÍM ROKEM V MASARYKOVĚ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLE LIBŠTÁT 
 

Začátek byl pro žáky naší školy velmi radostný, 
jelikož jsme se dočkali nového víceúčelového sportovního 
hřiště, které z prostředků obce vybudoval náš zřizovatel 
městys Libštát, za což ještě jednou děkujeme. 

 

I v tomto roce jsme využili možnost zapojit se do 
projektů, které byly pro základní školy vypsány.  Ve 

spolupráci se Vzdělávacím centrem Turnov jsme se zapojili do projektu Individuálně, ale společně a jinak, který 
nám umožnil rozšířit školní poradenské pracoviště o pozici speciálního pedagoga. Dále díky projektu Učíme se 
aktivně a hravě!, na který jsme získali přibližně půl milionu korun, mohou žáci zdarma navštěvovat doučování, 
čtenářský klub a klub logiky a deskových her; podpořen byl též osobnostně profesní rozvoj pedagogů. 

 

Vedle hodin strávených ve školních lavicích se žáci naší školy zúčastnili mnoha vzdělávacích, kulturních, 
preventivních a sportovních akcí. Učitelé připravili zajímavé projektové dny zaměřené na aktuální témata a proběhly 
mnohé tradiční akce, jako například Den Země, Terezín, harmonizační pobyt, lyžařský výcvik a branně-sportovní 
výcvik, žáci 9. ročníku obhájili své absolventské práce. Proběhl též druhý ročník školních běžeckých závodů, což 
je akce Spolku rodičů a přátel školy. S krátkým kulturním vystoupením našich žáků jste se mohli setkat při vítání 
občánků, vánoční besídce ve škole či v pečovatelském domě.  

 

Úspěšně pokračovala spolupráce s partnerskou školou v německém Ortrandu. Během roku proběhly 
společné akce se Základní školou v Košťálově, Masarykovou školou ve Staré Pace a SŠGS Nová Paka. Rozvíjela 
se též spolupráce s firmou DS Holding, které tímto též děkujeme za sponzorské příspěvky.    

 

V loňském školním roce ukončilo povinnou školní docházku 19 žáků, z nichž 9 odešlo na studijní obory 
s maturitou a 10 na učební obory. Jeden žák odešel na víceleté gymnázium. Všem přeji mnoho úspěchů a aby se 
jim podařilo své sny uskutečnit.      
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Před koncem školního 
roku byla před školou 
vybudována nová odpočinková 
zóna.  Její výstavba byla plně 
hrazena z rozpočtu městyse 
Libštát a doufám, že bude 
přínosem všem žákům naší 
školy.        

 

V novém školním roce 
plánujeme opět zapojení do 
vypsaných výzev a pokusíme 
se získat finanční dotace na 
stavební úpravy a pořízení 
vybavení odborných učeben za 
účelem zvýšení kvality 
vzdělávání ve vazbě na 
budoucí uplatnění na trhu 
práce v klíčových 

kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy) či na osobnostně 
profesní rozvoj pedagogů. 

 

Jelikož by naše škola ráda rozšířila nabídku zájmových kroužků, nabízíme možnost zájemcům z řad rodičů 
a občanů, kteří mají chuť předat své dovednosti našim žákům, aby se podíleli na této mimoškolní aktivitě. Stejně 
tak i další Vaše nápady na společné akce či pomoc při jejich organizaci rádi uvítáme. 

 

Na závěr bych chtěla tímto poděkovat za spolupráci zřizovateli školy městysu Libštát, školské radě, 
sponzorům a rodičům, kteří jsou nám v naší práci nápomocni.      
                                                                                                                  Mgr. Jana Marková, ředitelka školy 

 
 

FOMEI CUP 2017 – STŘELNICE KROMĚŘÍŽ – 26.8. 2017 
 
V pátek odpoledne odjížděla většina našich střelců za 

doprovodu rodičů do Kroměříže na 3. kolo Fomei Capu ve střelbě ze 
vzduchovky a malorážky. Nechtěli jsme na sobotní závody nic 
zanedbat, a tak po loňských zkušenostech připravit naše střelce na 
sobotní závody. Oproti loňskému roku pořadatelé ubrali trochu na 
kvalitě přípravy celé soutěže. S celou přípravou vzduchovkových 
závodů pomáhali rodiče našich střelců. To se také projevilo na délce 
celé soutěže. Někteří naši dobří střelci se těchto závodů nezúčastnili z 
důvodů prázdninových dovolených. Přes některé neúčasti se do 
Kroměříže sjelo 21 závodníků a 18 členů FAN klubu z Libštátu. 

Závody v kategorii žáků byly nesmírně vyrovnané a tuto kvalitu 
podtrhuje fakt, že se 10 střelců rozstřelovalo o stupně vítězů. Pro 
porovnání kvality soutěže přinášíme přehlednou tabulku s výsledky.   
 
Žáci do 10 let – střelba ze vzduchovky  
4. Kazda Tadeáš 400 bodů –max. počet 
7. Kosina Matěj  400 bodů 
8. Pospíchal Jan 399 
10. Janata Jakub 397 

11. Svatý Martin  396 
12. Mazánek Jakub  396 
15. Ježek Michal  395 
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Žákyně do 10 let 
3.  Hradecká Nicol 400 po rozstřelu 
8.  Farská Elen  379 bodů 
 
DOROSTENCI – malorážka 
2. Aleš Pecka  384 bodů 
6. Daniel Jína  374 
7. Vojta Tomáš  370 
8. Lukáš Kvarda  367 
12. Jan Tomáš  343 
13. Kvarda Ondřej  331 
20. Adam Pospíchal  197 
 

DOROSTENKY – MALORÁŽKA  
7.  Tomášová Markéta  340 bodů  9.  Pechánková Karolína 322 bodů
  
DOROSTENCI – MALORÁŽKA 
13. Kvarda Ondřej  331 bodů 
 
JUNIOŘI - malorážka     
4.  Jína Martin   354 bodů 5. Vedral  Jan   349 bodů
 
Juniorky – malorážka 
4. Minarčíková Anna  344 bodů 
 

Všem závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme hodně úspěchů na posledních střeleckých 
závodech v Jičíně. 

                                                                                                               J. Horáček 

 

Fit Club Pohoda  /budova MŠ  – zadní vchod/  
Program na následující školní rok se pomalu tvoří.  
Pokračuje cvičení power jogy každé pondělí od 19 hodin s Danielou Pastorkovou /723 
258 983/ 
v nabídce má ještě cvičení hormonální jogy pro ženy /v Košťálově ZŠ/ 
6. 10. 2017 chystáme večerní cvičení jogy  spojenou s párty vůní a tělové kosmetiky Mary 
Kay / kontakt Eva Janatová 607 733 712 / 
Akce, novinky, aktuální trendy je možné nově sledovat na facebookovém profilu „Mary Kay 
Libštát“. Přijměte pozvání na vizážistická setkání s kvalitní kosmetikou. 
Luna dance – tanec a cvičení pro ženy /kontakt: Andrea Sedláková 605 176 569/ 

 Kineziologie One Brain je jemná metoda, která pomocí svalového testu hledá 
nezpracovaný emocionální stres. Ten je častou příčinou, proč se nám nedaří, i když se 
snažíme. Například poruchy učení, potíže se psaním, čtením, soustředěním, komunikací, 
koordinací, chováním, atd. 
Kdo má zájem tuto metodu více poznat je zván na 1. stupeň kursu Nástroje profese dne 
7. - 8. 10. 2017 ve FIT club Pohoda Libštát. Více informací na 
webu kineziologie.celistvost.info Těší se na Vás Anna Pourová tel. 603 819 322 

 

 
Inzerát 

Dám odměnu 3.000 Kč i více za sehnání starého traktoru nebo pásáčku (i nepojizdného). Ne inzeráty. 
Prosíme, pomozte nám, budujeme nové muzeum starých traktorů pro další generace. Tel. 777 154 614 
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OCHOTNICKÉ DIVADLO 
 V LIBŠTÁTĚ 

 

Mezi nejstarší občanské spolky v Libštátě 
můžeme s jistotou zařadit „Spolek ochotnický“. Přesný 
termín jeho vzniku není znám, ale faktem zůstává, že již 
v roce 1851 je záznam v obecní kronice o jeho činnosti. 
Roku 1869 zapůjčila obec spolku 30 zl. na výbavu kulis 
apod. Spolek měl i svůj prapor, jeho vzhled se 
nepodařilo zachovat, - škoda. Jeviště bylo obecní a 

představení se odehrávala v obecním hostinci, budově, která stávala v místě nynějšího nákupního střediska COOP, 
a byla v osmdesátých letech minulého století zbourána. Kolik divadelních představení ochotníci sehráli, nepodařilo 
se zjistit, ale jejich činnost byla nejen záslužná, ale i častá – aktivní. 

Nynější ochotnický spolek byl založen 11. listopadu 1897 s úředním názvem „Ochotnický divadelní spolek v 
Libštátě“, a schválen až 18. 11. 1899 CK místodržitelstvím v Praze (za dva roky). Už tehdy se „úřadovalo“ obratem 
a tato tradice se zachovala dodnes. Po celou dobu svého trvání spolek vyvíjel vysoce aktivní činnost, a byl tak 
nositelem „kultury“ v obci. Měl řadu obětavých členů – herců a funkcionářů, kteří byli v jednotlivých obdobích 
„tahouny“ divadelního dění. Tak např. sl. Helena Šádková vystoupila na „ochotnických prknech“ 114x, její sestra 
Růžena 109x, z mužů pak nejvíce Jaroslav Kosař, František Kříž, Ludvík Šťastný, Josef Kohl a jiní. Spolek neměl 
stálé jeviště, to se muselo na každé představení stavět a potom zbourat. Touto manipulací trpělo a muselo být 
často opravováno. Jeho poslední renovace byla provedena v roce 1950, a to včetně potřebných kulis. Nové moderní 
jeviště bylo zřízeno až v roce v roce 1966 v novém kulturním domě. Přes tento handicap spolek vyvíjel od svého 
vzniku vysoce aktivní činnost, o čemž svědčí přehled představení v jednotlivých rocích, a to: (rok / počet 
představení) 

1897 / 1, 1898 / 5, 1899 / 4, 1890 /8, 1900 / 6, 1901 / 6, 1902 / 1, 1903 / 4, 1904 / 5, 1905 / 8, 1906 / 6, 1907 
/ 10, 1908 / 3, 1909 / 7, 1910 / 8, 1911 / 3, 1912 / 5, 1913 / 6, 1914 / 5, I sv. Válka, 1919 / 3, 1920 / 4, 1921 / 3, 
1922 / 11, (do roku 1939 nejsou v kronice záznamy, bohužel), 1940 / 5, 1941 / 2, 1942 / 1, 1943 / 3, 1944 / 3, 1945 
/ 1, V nastávajícím období měli občané jiné starosti, nastaly společenské změny, a tak na divadlo nezbyl čas. Mnoho 
aktivních herců a funkcionářů odešlo do pohraničí a činnost spolku byla značně složitá. Ta se postupně obnovila 
až v roce 1949, kdy byla sehrána dvě představení, a chuť „ochotničit“ byla obnovena. Byla provedena rozsáhlá 
rekonstrukce jeviště a obnoveny kulisy. Bohužel to byla i poslední činnost ochotnického spolku, který jako takový 
se stal, na základě nových opatřeních, součástí tzv. osvětové besedy. Našlo se i dost nadšenců, které „ochotničení“ 
neopustilo, a tak hned v roce 1950 bylo sehráno 10 divadelních představení a tato činnost pokračovala i v 
následujících létech. 1951/ 1, 1952 / 6, 1953 /3, 1954 / 3, 1955 /2, 1958 /2 

1959 / 1, 1960 / 4, 1961 / 3, 1962/1, 1968 / 2. Je nutno poznamenat, že v tomto období se již začíná projevovat 
nepříznivý vliv televize na ochotnické dění a tuto činnost mezi občany vůbec. Režizéři her v tomto období byli 
převážně: Jaroslav Patka, který zejména po celé válečné období vedl provoz Loutkového divadla, které bylo 
umístěno v kreslírně měšťanky a každé nedělní odpoledne v zimních měsících připravilo představení pro libštátskou 
mládež. Pomáhal tak udržování češtiny mezi mládeží, která byla ze všech stran vystavena tlaku poněmčování. 
Dalšími režizéry byli Ota Havel, Antonín Šťovíček, Jaroslav Pavlů, Marie Pajkrová, Věra Klacková. Předsedou 
spolku byl Antonín Šťovíček a dále Jarmila Pavlů. V tomto období bylo sehráno několik velmi zdařilých představení, 
jako např. Pražský žid od J. J. Kollára a zejména pak Ostře sledované vlaky od V. Hrabala, tedy představení, které 
sehráli ochotníci na Přehlídce vesnických divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou. Některá představení 
přinesla i nečekané komické zápletky. Tu jsou! 

V roce 1950 se nastudovala, v této poválečné době populární hra, „Mordová rokle“. Děj se odehrává v období 
protektorátu, kdy stateční venkovští odbojáři podporovali partyzány ukrývající se v zemljankách v hlubokých lesích 
a nosili jim tam jídlo. Samozřejmě se značným rizikem, že budou odhaleni německými SA many, kteří se snažili o 
jejich dopadení. Režizérem hry byl pan učitel Šťovíček, který si vybíral herce pro jednotlivé obsazení tak, aby svým 
civilním jednáním byli co nejblíže roli, kterou měli herecky vytvořit. Tato metoda se mu osvědčila, a pomáhala mu 
v jeho režijní práci. Pro venkovské prostředí, ve kterém se děj hry koná, nebyl problém vhodné představitele 
ženských a mužských rolí v Libštátě nalézt. Horší to ale bylo s obsazením rolí SA manů. 

Nakonec to vyřešil tak, že do role členů hlídky obsadil dva studenty (ke konci války byli verbováni do armády 
i sotva škole odrostlí mladíci), a do role jejich velitele místního četnického strážmistra, pana Houšku, jinak v civilu 
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velmi slušného občana, dbajícího na dodržování občanské kázně a pořádku v obci. Hlídka, na základě oznámení 
zrádného ,,udavače“, potají sledovala místní členku odboje, která pod rouškou, že jde na houby, v košíku nesla 
potravu pro partyzány. Zadržení mělo být dramatickým vyvrcholením dané scény a pan učitel ji režijně upravil takto: 
Velitel hlídky po hlasitém zvolání „Halt !“ měl rázně přiskočit k překvapené ženě, vytrhnout ji z ruky košík s jídlem, 
udělat tři – čtyři rychlé kroky k přední části scény a tam demonstrativně odkrývat obsah košíku. Zde nastal ten 
„zádrhel“, který nikdo nepředpokládal. Při nácviku a zkouškách byl košík prázdný – lehký, ale teď tomu bylo jinak. 
Členky souboru se dohodly, že na premiéru bude v košíku pravé jídlo, které se pak po představení společně a 
slavnostně sní. Připravily „bandasku“ pravé podkrkonošské bramboračky, králíka na smetaně s dostatečným 
množstvím houskových knedlíků a to vše daly do košíku. Musím připomenout, že se jednalo o poválečné období, 
kdy potraviny byli ještě „na lístky“. 

A tak toto „zpestření“ premiéry na závěr bylo všemi členy souboru uvítáno. Představení probíhalo klidně, v 
duchu režijního nastudování, a to až do doby svého vyvrcholení, kdy velitel hlídky vytrhne překvapené chalupnici 
košík s jídlem, a učiní ony tři čtyři kroky....stop !!!  Jak jsem uvedl při nácviku scény, byl košík prázdný, lehký, ale 
nyní byl těžký, plný dobrého jídla, a s tím pan Houška nepočítal. Košík mu vypadl z ruky, přímo do rázného kroku, 
a tak jej bezvadným „halfvolejem“, za který by se nemusel stydět ani Pepi Bican, poslal až do šesté řady diváky 
zaplněného hlediště. Katastrofa! Obsah košíku se postupně vyprazdňoval na svátečně oděné diváky a způsobil 
nepředstavitelnou melu, přímo chaos. První byl zasažen kapelník hudby, která měla své místo pod jevištěm, pan 
Morávek. Ten vyskočil, strhl notový pultík, vyrazil vedle sedícímu hudebníkovi housle z ruky a zlomil mu smyčec, 
na který dosedl. Zasažení diváci prudce vstávali ze svých židlí, strhávali sousedy, protože židle v hledišti byly 
skládací, a tak zpětné dosednutí bylo až na podlahu. To vše za hrubého nadávání postižených a škodolibé zábavy 
některých diváků. Bylo jich jen málo a byli brzy umlčeni, naopak většina se snažila postiženým pomoci. Představení 
bylo přerušeno, opona se zatáhla a v hostinské kuchyni se ohřálo několik hrnců vody k očistění oblečení 
postižených diváků. Asi po hodinové přestávce, ve které přítomná „hudba“ vytvářela příjemnou náladu, se 
představení zdárně dokončilo, ale jeho napětí a dramatičnost situace se nezachovala. Událost zůstala jen ve 
vzpomínkách zúčastněných a stala se součástí historie ochotníků v Libštátě, kteří toho večera přišli o výborné 
pohoštění. 

 

Další úsměvnou episodu tvoří vzpomínka na hru „Kudy kam“, která byla 
sehrána v roce 1955. 

Jedná se o veselohru, ve které moderní učitelští manželé píší kromě svého 
zaměstnání ještě odborné knihy a nemají čas k vedení domácnosti, což vede ke 
sporům, a tak stojí před rozvodovým řízením. 

Rozvodový soudce Dr. Macek (Zdeněk Lhota st.) se rozhodne, že mladým 
manželům předvede se svou manželkou, jak správně funguje manželské soužití, a 
to vzájemným vypomáháním v domácích pracích. Muž musí umět vykonávat i potřebné „ženské práce“ stejně 
dobře. Dohlíží, jak se manžel Vojta (Jaroslav Pavlů),  vypořádá s praním prádla a vede odborné rady. Vojta pere v 
neckách, na valše a probíhá k tomu odborný dialog, kterýz nápovědní budky sleduje osvědčený a zkušený 
„nápověda“, pan Halíř. Vážený místní občan, dbalý na dodržování textu. Scéna se děje za hlasitého pobavení 
diváků tak, že pan Halíř přeslechne část textu, který Vojta přesně již řekl, a znovu mu jej napovídal, a to několikrát 
za sebou, a to čím dál tím hlasitěji, takže to bylo slyšet až v poslední řadě hlediště. Vojta chtěl ukončit toto „fópa“, 
a napadlo ho vyždímat právě namáčené trenky na nápovědní knížku pana Halíře. To neměl dělat! Pan Halíř odhodil 
„nápovědní budku“, až do hlediště, vylezl na scénu a se slovy: „Já tady nemusím být“, scénu opustil. To vše za 
velikého, a hlasitého jásotu a aplausu diváků, který přecházel až v řev. Pan Váňa pohotově zavřel oponu a pan 
režizér Šťovíček vystoupil před oponu vyhlásit technickou přestávku a šel uklidňovat pana Halíře, což se mu 
podařilo, a představení se úspěšně po čtvrthodinové přestávce dokončilo. Toto vše se přihodilo při sobotní premiéře 
a druhé představení v neděli proběhlo normálně, bez závad, přesně podle scénáře, ovšem ke zklamání publika, 
které, po obci rychle se rozšířené oné příhodě, očekávalo další „režijní úpravu scény“. Událost se stala jen 
úsměvným záznamem v ochotnické kronice, se kterou jsem se Vás pokusil seznámit. 

Závěrem je nutné s politováním konstatovat, že vlivem jiného současného způsobu života, a zejména pak 
značného rozšíření televizních vysílání, divadelní ochotnictví téměř zaniklo a jen občas se díky nadšeným jedincům 
objeví „jiskérka“ této ušlechtilé a dříve tak rozšířené občanské zábavy a poslání. Přál bych si, aby tento článek byl 
tomu trochu nápomocen. Díky!  

     Jaroslav Pavlů. 
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Vážení sousedé a sousedky, přijměte pozvání 
k příležitostnému setkání a navštivte  

podzimní trh „V Lipkách“.  
Bude se konat 

v sobotu 14. 10. 2017 od 8.30 do 12 hodin. 
Přijďte prodat, koupit, vyměnit nebo se jen podívat, občerstvit, potěšit. 
Těšte se na lahůdky, cukrovinky, mysliveckou kuchyni, zavařeniny, 
dárky, podzimní květy, užitečné maličkosti... 
Dopřejte si radost z vlastní dovednosti a podělte se o své nápady. 

 
Na Vaši návštěvu se těší Libštátské sousedky ve spolupráci s ÚM Libštát  

 

 
 

Autobus bude fungovat od září a bude svážet zaměstnance na všechny 3 směny.  
Zastávky autobusu: Košťálov, Libštát, Lomnice nad Popelkou, Stružinec – odbočka, Tatobity, Mírová pod 

Kozákovem – Chutnovka. 
 

Redakce žádá dop isovate l e 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 30.9.2017. 
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