Libštátský zpravodaj
č. 9 – září 2013
TJ Jachting Libštát – letní
výcvikový tábor 2013
Na přelomu července a srpna letošního
roku uspořádal TJ Jachting Libštát další letní
tábor pro děti, zaměřený na jachetní výcvik.
Tábora se zúčastnilo 15 dětí nejen z Libštátu,
ale i z blízkého okolí. V areálu loděnice Yacht
clubu Písek na Radavě, v překrásném prostředí
Orlické přehrady, jsme společně strávili
prosluněný týden plný nových zážitků, na které
budeme všichni dlouho vzpomínat.
Jedním z nich bude jistě i návštěva
světově známého jachtaře Davida Křížka. Ten
si ve svém nabitém programu našel čas a strávil
s námi jedno celé odpoledne. Dětem nejprve
prezentoval průřez svého jachtařského života od samotných začátků až po největší úspěchy ve světových
závodech. Poutavé vyprávění doplnil zajímavými fotografiemi. Své umění pak předvedl i v praxi, když
společně s dětmi vyplul na jednom z „Optíků“, aby se podělil o své zkušenosti přímo na vodě. Byl to
nezapomenutelný zážitek pro všechny.
Teď ale zpět k dětem. Byly prostě skvělé. Odhodlaně se vrhly do praktického výcviku, byly
seznámeny se základy navigace podle námořních map, učily se vázat uzle atd. Pomáhaly při usazení lodí
na vodu i při jejich vytažení z vody na souš. Samy se pod dohledem instruktorů denně staraly o „strojení a
odstrojování“ lodí (plachty a veškerá výstroj). A zvládali to i ti nejmenší. Přihlížející kempaři a jachtaři
nešetřili slovy chvály a obdivu. Myslím, že na „naše“ děti můžeme být pyšní!
Celé akci však předcházely poměrně náročné přípravy. Počínaje opravami lodí, které dostaly
„nový kabát“, přes obnovu a montáž vybavení, až po konečnou nakládku všeho potřebného před
odjezdem. Proto bych ráda poděkovala všem, kteří nezištně odvedli kus poctivé práce, abychom společně
s dětmi mohli bezpečně vyplout. Jmenovitě tedy členům JC Libštát pánům Miloši Havlíčkovi, L.
Kazdovi, B. Pavlatovi, P. Svobodovi a v neposlední řadě Karlovi Hádkovi, který ač nečlen klubu byl
vždy tam, kde bylo potřeba pomoci.
Veliký dík také instruktorům: Lucce Gardiánové, Zdeňku Láskovi a Martinu Doležalovi, Evě
Janatové a Lídě Svobodové za jejich práci v kuchyni, Janě Gardiánové za vedení rozcviček, Jirkovi
Samkovi za dvoudenní návštěvu (aktivně se zapojil do veškeré potřebné práce), Jirkovi Blažkovi za
konečné zpracování videí a fotodokumentace. Děkujeme též panu J.Chuchlíkovi, který nám již druhým
rokem bezplatně zapůjčil auto, a to včetně pohonných hmot.
Zorganizovat a uskutečnit dětský tábor, to je prostě spousta práce, času, ale i radosti a spokojenost
dětí je pro nás tou největší odměnou.
Laďka Doležalová, vedoucí tábora TJ Jachting Libštát
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Fotbal v Libštátě
Fotbalová sezona 2012/2013
Jiskra Libštát spolupracovala i v tomto
ročníku v mládežnických mužstvech s FK Košťálov.
Dosáhli jsme těchto výsledků:
V okresním přeboru starších žáků jsme
skončili na 1. místě, naši mladší žáci obsadili
v okresním přeboru 5. místo a mladší přípravka,
tedy nejmladší fotbalisté, obsadili v konečné tabulce
okresního přeboru 6. místo.
Dorostence jsme museli pro malý počet
hráčů spojit ještě s klubem SK Semily, kde hráli
krajský přebor a 1. A třídu své věkové kategorie.
Muži – Jiskra Libštát „A“
V okresním přeboru jsme byli po podzimní části až na 13. místě, jarní ofenzíva nás pak vynesla na
konečné 9. místo v okrese. S mužstvem se rozloučil dlouholetý trenér Petr Mečíř, a proto mu touto cestou
ještě jednou děkujeme.
Muži – Jiskra Libštát „B“
I zde jsme se oproti podzimu zlepšili a po jarní části soutěže skončili na konečném 10. místě tabulky.
Fotbalová sezona 2013/2014
Podzimní část nového ročníku sezony 2013/2014 začala pro muže Jiskry Libštát výborně a po
čtyřech kolech okresního přeboru jsou na 1. místě.
Výsledky:

SK Malá Skála – Jiskra Libštát 0 : 4
Jiskra Libštát – Sokol Nová Ves 8 : 2
FC Víchová – Jiskra Libštát 0 : 3
Jiskra Libštát – Sokol Bozkov „B“ 5 : 1
V okresní soutěži mužů jsme naopak ještě nebodovali.
Výsledky:
Jiskra Libštát „B“ – Sokol Kruh 2 : 3
SK Semily „B“ – Jiskra Libštát „B“ 5 : 0
V soboru 27. července uspořádala TJ Jiskra Libštát
14.
ročník
fotbalového
turnaje
internacionálů
„O Libštátský pohár.“
Konečné pořadí:
Nejlepší střelec: Ladislav Matouš (Lomnice nad Popelkou)
1. Lomnice nad Popelkou
Nejlepší hráč: Pavel Mach (Lomnice nad Popelkou)
2. Harrachov
Nejlepší brankář: Miloš Průcha (Libštát)
Nejsympatičtější tým: Harrachov
3. Semily
4. Libštát

Společenská rubrika
V měsíci září slaví své životní jubileum
paní Jitka Řezníčková a
pánové Václav Fiedler a Karel Mejstřík
Jubilantům blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní pohody a
spokojenosti do dalších let.
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Záhady Libštátu
Libštát, jakkoli nevelká obec, skrývá poměrně velké množství historických nevyjasněností, které se zatím
nepodařilo rozluštit. Snad proto, že historikové, kteří se Libštátu dotkli, snažili opírat se jen o holé
historické dokumenty, ale spojitostem, jak se říká ´selskému rozumu´, pozornost nevěnovali - nejspíš se
jim to jevilo mnoho práce kvůli tak „nevýznamnému“ místu.
Největší záhadou bezesporu zůstává, co tu bylo před rokem 1322. Ale to je na rozsáhlou studii.
Postupovat se má od jednoduššího ke složitějšímu. Vezměme si tedy, jak to bývalo s cestami do Libštátu,
protože zabýváme-li se lidskými sídlišti a přemýšlíme, jak v nich dávno lidé žili, musíme si uvědomit, že
osídlení lidmi potřebuje vždy zdroj vody a přístup (cestu). Cesty tudíž mohou napovědět mnohé, co není
v listinách explicitně uvedeno.
„U Křížku.“
U kravína můžeme najít mezi lipami kamenný kříž provedený na způsob sochy. Stojí tam jako
zapomenutý, je už tam dnes zjevně navíc, neplní žádnou funkci nějakého účelu ani estetickou, snad jen
pietní jako památka na zašlé časy. Nikdo si nedovolil na něj sáhnout, odstranit ho, i když tam trochu i
docela překáží.
Kdo tam dal křížek postavit, zjistil pan Petr Jerie. I kdy. Poněkud překvapí, že současně s těmito údaji
chybí zmínka o tom, proč. Je všeobecně známé, že se to dělávalo jako poděkování za záchranu života
nebo zázrak, o tom pak bývá zmínka. Pokud není zmínka, může to znamenat, že zde rozbočovaly cesty.
Pak je to symbol požehnání na další nový úsek cesty, o tom zmínka nebývá, protože se to považovalo za
samozřejmou slušnost.
Byl-li „Křížek“ rozcestníkem, je potřeba zodpovědět otázku, které cesty se zde stýkaly a kam se
rozcházely.
Z Lomnice nad Popelkou do Libštátu vedla vozová cesta. Přicházela k Libštátu „Fejfarovým úvozem“, to
je úvoz, který prochází pod viaduktem na Malé Straně. Do prostoru dnešního náměstí cesta vstupovala u
současné prodejny Coop. Byla za středověku v době vzniku Libštátu nejvýznamnější. Spojovala původní
sídlo Hynka z Lomnice z rodu Valdštejnů s územím Libštátska, které nějak ujal – zabral, přivlastnil si,
obdržel. Jak k tomu došlo, nevíme. Jen víme, že po roce 1322, ze kterého pochází první písemná zmínka
o Libštátu, se začal psát jako Hynek z Lubstata, také Lipstata nebo Libstata (jak to který písař slyšel nebo
pochopil, protože zápisy se psaly latinsky, někdy také česky nebo německy a ustáleného pravopisu nebylo
– L. Lukáš monografie o Libštátě To je naše obec).
Trasa pak vedla dál k velmi významnému místu - křižovatce cest. Ta byla za Černým mořem. Jedna cesta
šla přes Kundratice, Valdice, Bystrou k Semilům, ale nevíme, jak přesně dál, zejména kde se napojovala
na zemskou stezku do Saska. Další cesta vedla přes Mříčnou, Peřimov a pak přímo kopcem do Vysokého
nad Jizerou, odtud na Žitavu a do Lužice. Další cesta – používaná již Kelty (viz. archeologické nálezy),
když ještě Slované sídlili kdesi v ruských stepích - vedla na Jilemnici, Hrabačov,
Jestřábí, Rezek, Rokytnici, Harrachov a na Dolní Slezsko. Další cesta vedla přes Levínskou Olešnici a na
Horkách pak navazovala zemskou stezku Jičín-Kumburk-Hostinné-Trutnov do Horního Slezska, dalo se
po ní cestovat i na Náchod a do Klodzka. Další cesta vedla přes Svojek, Bělou, Novou Ves na Klepandu,
kde splývala se zemskou stezkou od Bydžova a Nymburka přes Jičín.
Na tak významné místo, jakým bývala v dávnověku křižovatka u Černého moře, snad o ní ze současných
obyvatel Libštátu ani nikdo neví. Ale to je chyba, toto místo bylo používané dřív, než se Libštát uvádí
jako osada.
pokračování příště Ing. Jaroslav Chalupníček, 6. září 2013.
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FIT CLUB POHODA
Od září se můžete těšit na novou místnost! Prošla výměnou oken a
novou výmalbou.
Ve stávající nabídce programu máme:
* v pondělí Power joga
- Daniela Pastorková (723 258 983)
* v úterý
Relaxační masáže - Radka Novotná
(724 204 691)
* v pátek
Orientální tance - Aneta Krausová (732 183 227)
od 20. 9. 2013 v 18 hodin
Od 17. 10. každý čtvrtek dopoledne od 9 h. Cvičení maminky s dětmi

Čtvrtek odpoledne Čchi kung pro dospělé.
Zájemci hlaste se na tel. 603 819 322 Anna Pourová, 777 667 947 Jaroslav Pour
Nabízíme možnost i vzdělávacího programu:
Výuka angličtiny pro děti s maminkami s Monikou Hlídkovou. Pro zájemkyně tel .číslo 728 739 286.

Srdečně zveme naše příznivce na naše akce. Eva Janatová a Anna Pourová
PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
Prodej 8. 10. 2013 ve 14 hodin na náměstí v Libštátě
Kuřice černé, červené
stáří:12-18týd.
cena:120-180,-Kč
Chovní kohoutci
12-18týd.
120-180 Kč
Slepice ve snášce
100 Kč
Sortiment, stáří a cena drůbeže se mohou lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.: 567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

Libštátské pozdní léto 2013 - 11. ročník festivalu
Jan Krejča – hráč na theorbu, loutnu a barokní kytaru
22. září 2013 - neděle od 16 hodin v libštátském luterském kostele Na Hořením konci. Za nepříznivého počasí
v libštátském evangelickém kostele.
Vstupné 50 Kč

Malované na skle
28. září 2013 - sobota od 19 hodin, Kulturní dům Libštát
Výborný lidový muzikál ochotníků z Vysokého nad Jizerou (premiéra 8. 4. 2012). Hudba: Katarzyna Gärtner, text
Ernsta Brylla přebásnil Jaromír Nohavica. Devět vyprodaných představení na domácí scéně během půl roku svědčí
o úspěšnosti představení. Vysočtí s ním získali řadu cen (za kostýmní řešení, hudební nastudování, kolektivní
herecký výkon a za inscenaci, nominace na Krakonošův divadelní podzim 2013).
Vstupné 70 Kč

Redakce žádá dopisovatele o průběžné a včasné dodávání příspěvků!
Příspěvky odevzdávejte na OÚ Libštát nebo zasílejte na email: sprava@libstat.eu
Uzávěrka příštího čísla bude v pondělí 30. 9. 2013.
Vydavatel: OBEC LIBŠTÁT ev.č. MKČR E 14458
OÚ - internetové stránky www.libstat.e-obec.cz ; e-mail adresa obec@libstat.eu
OÚ - 481 689 300; starosta - 481 311 210; matrika - 481 689 547;
vedoucí dílny K. Jiříček – 775 588 372; vedoucí DPS – Hana Paldusová – 775 588 371
záchranná služba: 155
hasiči: 150
policie: 158
SOS: 112
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