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Informace z radnice 
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ SOUSEDÉ, ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE, 

v pátek 21. 2.2020 náš městys Libštát navštívil poslanec Evropského parlamentu pan Tomáš Zdechovský. Společně 
jsme navštívili naši školu, školku a sídlo firmy pana Josefa Chuchlíka. Poté jsme měli možnost diskutovat v zasedací 
místnosti naší radnice. Byla to velmi milá návštěva a dozvěděli jsme se od pana Tomáše Zdechovského mnoho 
zajímavých informací a zážitků. Za zdokumentování této milé návštěvy děkuji panu Lubomíru Fejfarovi. Vzpomínám si, 
že když se s námi pan Tomáš Zdechovský loučil, tak řekl: „O mně ještě uslyšíte.“ 
 
 

 

KANALIZACE V LIBŠTÁTĚ
V měsíci březnu bude dokončena 

stavba kanalizace v lokalitě na Bera-
ňáku, kde zároveň vyměňujeme sta-
rý litinový vodovod za nový z PVC. 
Dále se také přeruší stavba kanali-
zace v úseku od historického mostu 
ke mlýnu, a to z toho důvodu, že se 
v měsíci dubnu uzavře úsek od 
radnice směrem do Košťálova, a 
firma se s dvěma četami vrhne právě 
na tento úsek v hlavní komunikaci. 
Realizovat by se mělo na dvě čety, 
jedna četa začne od radnice směrem 
do Košťálova a druhá četa začne od 
zatáčky (ze které je umožněn vjezd 
na fotbalové hřiště a Karlov) také 
směrem do Košťálov. Brzy budeme 
MÚ Semily informováni o úplné 
uzávěře tohoto úseku a objížďkách. 
S majiteli domů v dotčeném úseku 

budou pracovníci stavby komuniko-
vat o možnosti příjezdu k nemovi-
tostem. Měla by být dohoda, že 
v úseku od domu manželů Čecho-
vých až na Hranice bude jeden pruh 
komunikace pro místní zprůjezdněn 
s ohledem na provádějící práce 
(neomezovat pracující stroje, vyčkat, 
až bude plné auto atd.) Úplná uza-
vírka je naplánována od dubna do 
srpna, a to hlavně s ohledem na to, 
že se stavba v tomto úseku může 
třeba díky skále v podloží časově 
natáhnout. Zároveň se dá také 
předpokládat, že se stavba v tomto 
úseku dokončí, když to půjde lehce, 
třeba i dříve než do konce srpna. Až 
se dokončí tato část kanalizace, tak 
se firma vrátí k realizaci stoky u 
Olešky (od historického mostu ke 
mlýnu). Z důvodu úplné uzavírky 
hlavní silnice od radnice do 
Košťálova se odloží plánovaná 
stavba kanalizace od radnice ke 
školce, která bude právě díky této 
uzavírce hodně frekventovaná. 

Druhým úsekem, který by měl být 
brzo zavřen, tedy pokud firma posílí 
stavbu, je Vyšehrad, kde budeme 
tak jako v lokalitě na Beraňáku 
vyměňovat starý litinový vodovod za 
nový. O úplné uzavírce Vyšehradu 
Vás budeme také včas informovat. 

Neopomenu jako vždy dodat, že 
velmi pěkně děkuji Vám všem, že 
stavbu kanalizace tolerujete a vní-

máte jako stavbu, která nám všem 
usnadní život, neboť pak již nebude 
nutné jakkoli prodlužovat nám všem 
již určitě propadlé povolení k naklá-
dání s vodami, nebude nutné dovy-
bavovat Vaše čisticí zařízení (které 
nesplňuje nové nařízení a požado-
vané hodnoty) o jakékoliv filtry, nebo 
celé náhrady a čističky, ale hlavně 
nám všem odbyde povinnost odebí-
rat a vyhodnocovat odběrů vzorků z 
vypouštěných odpadních vod, které 
je většinou nařízené na min. 2x rok.  

V případě jakýchkoliv dotazů se 
určitě zastavte na radnici, kde Vám 
velice rád zodpovím Vaše otázky. 

MÍSTNÍ POPLATKY 
dovolujeme si Vás požádat o 

včasné zaplacení místních poplat-
ků za odvoz odpadů a poplatek ze 
psů. Platit je možné na Úřadě měs-
tyse Libštát nebo na číslo účtu 
4428581/0100, do variabilního 
symbolu uveďte číslo popisné.  

Poplatek za odvoz odpadů je 
500 Kč za osobu a je třeba zaplatit 
do 30. 6. 2020, studenti do 31.10. 
2020 (nutné potvrzení o ubytová-
ní). Poplatek za psa zaplaťte do 
30. 4. 2020. Částka za jednoho psa 
činí 100 Kč, za dalšího 150 Kč, 
důchodci platí za jednoho psa 50 
Kč a za dalšího psa 75 Kč. Veške-
ré změny nutno nahlásit do 15 dnů. 
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Informace z radnice
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH ZA ROK 2019

 

Musíme konstatovat nezadržitel-
né šíření kůrovcové kalamity v celé 
republice, které přes veškerou snahu 
o zmírnění zasáhlo i lesy městyse. 
Rok 2019 byl rokem zpracování 
kůrovcových ložisek a odtěžení 
okolních již navrtaných stromů tímto 
škůdcem. Nebylo proto přistoupeno 
k žádné plánované těžbě. Suchá 
období sledovaného roku umožnila 
tomuto škůdci 3 vývojová stádia a 
šíření jeho larev pod kůrou 
napadaného stromu. Z předešlých 
let jsme znali několik lokalit 
pravidelného výskytu, které byly 
pravidelně kontrolovány. Na někte-
rých lokalitách předešlé dva roky 
nebyl výskyt žádný a v tomto 
hodnoceném roce se škůdce znovu 
objevil. Objevilo se několik dalších 
ložisek, která musela být vykácena. 

Tento vývoj samozřejmě ovliv-
ňuje i cenu dřevní hmoty, její nad-
měrné množství, velmi mizivou 
možnost odbytu. Zelená hmota se 
dá ještě prodat, ale takové sloupané 
kmeny bez kůry již těžko, a proto i 
někdy končí v palivu, se kterým je trh 
přesycen a cenově to nepokrývá ani 
náklady. I vývoz a prodej do 
zahraničí je velkou sázkou do loterie, 
kolik vám odběratel zaplatí nebo i 
nezaplatí a zboží vypočítavě odmít-
ne a poté mu je za pakatel necháte, 
protože se nevyplatí jeho odvoz 
zpět. V republice je málo zpracova-
telské kapacity. Starší generace si 
určitě pamatuje, kolik bylo v obci 
v okolí pil a papírenského průmyslu. 

Za období hodnoceného roku 
bylo vyrobeno celkem 1 893,45 m3 
dřevní hmoty, z toho prodáno jako 
řezivo 1 684,44 m3, zbylé zůstává na 
skládce v bývalých Kovozávodech 
jako palivo. 

Osazování vytěžených ploch se 
nám doposud dařilo velmi dobře, i 
přijímání sadby je dobré. Je to zvlášť 
zásluhou a zkušenostmi členů rodiny 
Janatových a jejich pomocníků. Jako 
sadba jsou upřednostňovány listnaté 
dřeviny, na které je možno získat 
dotace. Jehličnaté dřeviny se sází 
k doplňování okolních ploch. Přípra-
vu ploch k osázení provádíme dvě-
ma způsoby: 1/ ručním úklidem za 
pomocí místních spolků (TJ Jiskra a 
MS Kavkázsko), 2/ frézováním-
technikou od DS Logistic. 

Vysazeno: SM 4 040 ks, BK 
5 400 ks, DB 275 ks, MD 400 ks, LP 
50 ks, TŘE 50 ks 
Vybudováno 595 m oplocenek. 

Nedílnou součástí péče o les jsou 
probírky porostů od stáří 40 let. V 
této oblasti je zkušeným odborníkem 
s praxí i v zahraničí pan Michal Jíra 
z Bělé. Zde však trochu zaostáváme. 
Musíme se zabývat otázkou, jak 

v některých porostech pokračovat, 
zda nenabídnout občanům možnost 
samovýroby paliva po vyznačení 
jednotlivých stromů. Palivového 
dřeva z kůrovcové kalamity máme 
nadbytek a tímto vznikne další. 
Zásahy v těchto porostech nelze již 
dále odkládat. Máme také již řadu 
mladých porostů, které je třeba 
vyvětvit, tj. zásah, jímž se ze stromu 
odstraní suché větve od země do 
výše dosahu lidské postavy. Zpřís-
tupní se tak porost pro provádění již 
zmiňovaných probírek. V minulosti 
jsme k tomuto využívali brigádníky 
z řad studující mládeže nebo 
některého místního spolku. 

Velmi pěkně tímto děkuji panu 
Karlu Jiřičkovi, předsedovi lesnické 
komise, který se o naše lesy tak 
pěkně stará a tuto zprávu připravil. 
Nemohu také opomenout pana 
radního Miroslava Hlouška, který 
nám s lesy také pomáhá, a pak také 
velmi pěkně děkuji všem výše 
uvedeným odborníkům, že se o naše 
lesy opravdu velmi pečlivě starají. 
Kéž by v Libštátě kůrovcová 
kalamita již brzy skončila. 

Městys Libštát podal žádost 
Libereckému kraji o poskytnutí 
finančního příspěvku na zmírnění 
dopadů kůrovcové kalamity v lesích 
za období od 1.10.2017 do 
31.12.2018. Pokud by vše dobře 
dopadlo, tak bychom měli obdržet 
částku ve výši 422 051,- Kč.  

LIKAS_LIBŠTÁTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM
V loňském roce 2019 zastupi-

telstvo rozhodlo s ohledem na 
bezpečnost na veřejném prostranství 
v našem městyse o realizaci 
kamerového systému (náměstí, 
parčík u radnice, stávající sběrný 
dvůr za KD a křižovatka pod 
kostelem). Celá realizace stále není 
dokončena. S naším pověřencem 
GDPR se řeší již od začátku 

legislativní soulad a s Policií ČR 
uzavření veřejnoprávní smlouvy, aby 
mohla kamerový systém obsluhovat. 
V letošním roce se plánuje rozšířit 
kamerový systém do objektu DPS a 
do objektu Kovozávodů. Až bude 
vše funkční, tak jak má, dle platné 
legislativy, tak o tom samozřejmě 
budeme naše občany rádi 
informovat.  
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LÁVKA LTZ NA KARLOVĚ A TÚJE U EVANGELICKÉHO KOSTELA

Naše technická skupina doplnila 
lávku u LTZ o chybějící nástupní 
schod, dále uvažujeme také o 
vybudování nájezdu pro kočárek. 
Během února jsme také pokáceli 3 
přerostlé túje u evangelického 
kostela a hřbitova. 

 

 
 

 

SBĚRNÝ DVŮR V LIBŠTÁTĚ V ROCE 

2020 
 
 

V letošním roce se vracíme 
k dřívějšímu systému, kdy bude 
sběrný dvůr otevřen každou sudou 
sobotu (jednou za 14 dní). 
Pravidelný provoz byl zahájen 
v sobotu 7. března. Otevřeno bude 
každou sudou sobotu od 9 do 12 
hodin.  

TRADIČNÍ LIBŠTÁTSKÁ POUŤ 
S ohledem na plánovanou 

uzavírku úseku komunikace od 
radnice do Košťálova a objízdným 
trasám, o kterých budou všichni 
informováni, není nutné řešit úplnou 
uzavírku náměstí v době konání 
libštátské pouti. Libštátská pouť 
bude v sobotu 25. 4. a v neděli 26. 4. 
2019. Máme se prý těšit na některé 
nové atrakce. 

LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ 
ROČNÍK 12 - Č. 3. BŘEZEN 1995 

Jsou přílohou na webových 
stránkách městyse Libštát a 
facebooku. S ohledem na některé 
velice zajímavé články, které je 
dobré připomenout, jsem se rozhodl 
zveřejnit některé opravdu zajímavé 
top články přímo do aktuálního čísla 
zpravodaje. 
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SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2020

Již teď se velice těším na vítání 
nových libštátských občánků, které 
proběhne v sobotu 16. května 2020 
v dopoledních hodinách v obřadní 
síni radnice městyse Libštát.  

Přihláška je k dispozici na 
internetových stránkách městyse 
Libštát nebo k vyzvednutí v kanceláři 

radnice. Přihlášku je třeba podat 
nejpozději do konce března 2020. 
Přihlášeným rodičům bude včas 
doručena pozvánka s podrobnějšími 
informacemi.  

Fotografka paní Markéta Horká je 
na tento sváteční akt zajištěna. 

  

V úctě k Vám Pavel Janata | starosta 

Informace z nemocnice Jilemnice 
KORONAVIRUS 2019-NCOV

V souvislosti s rostoucími obavami z nakažení koronavirem, doporučujeme veřejnosti dodržovat následující opatření: 
- Nepropadejte panice a dodržujte základní hygienická pravidla, 
- Základem je časté a důkladné mytí rukou, v případě nemožnosti umytí, použijte desinfekční gely nebo roztoky 
- Pravidelně otírejte desinfekcí předměty, které často používáte (mobily, klávesnice,…) 
- Kašlejte a kýchejte do jednorázových kapesníků, nebo do lokte, nikoliv do ruky, poté kapesník zahoďte, 

nepoužívejte vícekrát 
- Vyhýbejte se velkým kolektivům, (bezpečným odstupem jsou 2m), 
- Pokud máte horečku vyšší než 38°C + respirační obtíže (kašel, dušnost) + jste v posledních dnech 

pobývali v některé z oblastí zasažených koronavirem, případně jste se prokazatelně setkali s osobou 
nakaženou koronavirem, NECHOĎTE k obvodnímu lékaři, NEJEZDĚTE do nemocnice. 
Splňujete-li všechny tři podmínky najednou, pak zůstaňte doma, v ordinační době telefonicky kontaktujte svého 
obvodního lékaře. Mimo tuto dobu telefonicky kontaktujte nejbližší nemocnici pro další instrukce: 
MMN, a.s. nemocnice Jilemnice 481 551 110, 
MMN, a.s. nemocnice Semily 481 661 111, 

- Jste-li nemocní nebo nakažení jakýmkoliv respiračním onemocněním, používejte roušky, aby se nemoc dále 
nešířila a zůstaňte doma. 

Za dodržování výše uvedených opatření Vám děkuje. Případné doplňující instrukce budeme aktuálně zveřejňovat na 
našich webových stránkách www.nemjil.cz, www.nemsem.cz, nebo na Facebooku. 

Historie a současnost 
DŮM ČP. 15 

Do roku asi 1840 měl číslo 15 dům na náměstí, který má dnes číslo 141. Roku 1837 si Vávra na svém pozemku 
postavil hospodářské stavení, které dostalo od výše zmíněného domu číslo 15. Již v roce 1798 Václav Vávra prodal 
Augustinovi Vávrovi, 24.4.1831 zdědil František Vávra, dále roku 1852 také František Vávra. Asi 400m nad statkem stojí 
stále Vávrův kříž (u dílen ZD). Od 20.3.1869 vlastní dům Josef Říha, poté od roku 1908 rodina Chuchlíkova. Roku 1970 
bylo povoleno provedení omítky. 1971 povolena stavba garáže. Od roku cca 1985 až do roku 2002 jsou prováděny 
různé úpravy, např. přestavba chléva na byty, stodoly na bramborárnu a další. 

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ 

fotografii na titulní stranu 
vyfotografoval starosta Pavel 
Janata. 

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ 

Za měsíc únor bude tato rubrika 
bohudík prázdná. 

http://www.nemjil.cz/
http://www.nemsem.cz/
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NOVINKY V KNIHOVNĚ 
Březen je měsíc čtenářů a nás velice těší, že čtenáři v knihovně přibývají.  
Do knižního fondu jsme nakoupili nové knihy různých žánrů pro děti i pro 

dospělé, aby si každý přišel na své. I dále přijímáme tipy na knihy a další. 
Mezi nově nakoupenými knihami jsou například:  

 

Fischerová Daniela – Pohoršovna 
Jakobková Gabriela - . Tak znovu  
Kovy (Karel Kovář) - iPohádka 

Kouzelné čtení - Denní činnosti  
Landsman Dominik - Deníček moderního fotra 
Lars Kepler - Stalker 
Mayne Andrew - Hračkář 
Morrisová Heather - Tatér z Osvětimi 
Nesbo Jo - Půlnoční slunce 
Nesbo Jo - Macbeth 
Sapkowski Andrzej - Zaklínač I. Poslední přání 
Walliams David - Malý miliardář 
Zibura Ladislav - Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii 
… a další.   

NAŠI HOSTÉ
V pátek 6. března nás navštívila slečna Gabriela 

Jakoubková, jedna z nejmladších autorek v České republice, 
a představila nám svou novou knihu „.Tak znovu“. Autorka 
nejprve předčítala vybrané úryvky z knihy, kde odkrývala 
nelehké osudy lidí a doplňovala je svými dojmy ze setkání 
s nimi. Prostor pro dotazy vyústil v příjemnou diskuzi nejen o 
knize, ale i o okolnostech při tvorbě knihy, přípravě 
rozhovorů, podpoře rodiny a o autorce samotné.   

Na duben naše pozvání přijala spisovatelka Jarmila 
Bachmannová, která se celý život zabývá krkonošským a 
podkrkonošským nářečím. Při výzkumu s tím spojeným 
vyslechla nespočet příběhů a vyprávění, o které se s námi 
podělí v pátek 3. dubna od 17h v zasedací místnosti radnice.  

Anežka Šimůnková 

Poděkování 
SETKÁNÍ JACHTAŘŮ V LIBŠTÁTĚ

Letošní jubilejní 50. ročník celo-
státního setkání jachtařů v Libštátě 
proběhl již tradičně druhý únorový 
víkend, ve dnech 7. – 9. února. 
Očekávání rekordní účasti bylo na 
místě. Již v pátek večer se sál KD 

zaplnil do posledního místa, v sobo-
tu účastníci navíc maximálně využili 
kapacitu místního kina a restaurace. 
Program v KD vyplnili krátkými 
programovými vstupy nejznámější 
čeští jachtaři, v kině byly promítány 
komentované záznamy významných 
plaveb. Jachtařský víkend vyvrcholil 
Námořnickým bálem. 

 Tato akce je unikátní v Libš-
tátě, ale i v celostátním měřítku. K 
její realizaci je zapotřebí mnoho 
práce a úsilí aktivních členů našeho 
spolku jachtařů, pracovníků Úřadu 

městyse Libštát a v neposlední řadě 
pracovního týmu restaurace KD. 
Dovolte mi vyjádřit poděkování Vám 
všem, panu starostovi P. Janatovi, 
panu J. Chuchlíkovi za poskytnutí 
parkovacích míst, paní Věře Kobr-
lové a paní Andree Košťálové za 
skvělou organizaci chodu restau-
race, šatnářkám paní Tláskalové a 
paní Kocourkové a všem našim 
dlouholetým místním sponzorům. 

L. Doležalová, TJ Jachting Libštát

Společenská rubrika 
V měsíci březnu slaví své 

životní jubileum 

paní Anna Švecová, 
paní Hana Dědková, 
paní Olga Koldová 
a pan Jiří Těhník. 

Všem srdečně blahopřejeme. 

 Knihovna v Libštátě 
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ÚNOR 2020 NA NAŠÍ ŠKOLE

Letošní únor se zařadil mezi ná-
ročné období školního roku. Mám na 
mysli především chřipkovou epide-
mii, která přímo i nepřímo způsobila 
tentokrát velkou absenci i mezi 
učiteli. Vše jsme překonali, ba ani 
orkán Sabine nenarušil práci školy. 
A vedle běžné výuky zbyl čas i na 
některé aktivity navíc. Dne 6. února 
se 7.B a 9. třída, včetně náhradníků 
za nemocné, vydaly do Divadla F. X. 
Šaldy v Liberci na zábavně-naučný 
program s názvem „Opera? Opera!“ 
Žáci se dozvěděli leccos o opeře 
jako takové a vyslechli si ukázky ze 

známých světových i našich oper. 
Našla se i chvíle na prohlídku známé 
liberecké radnice. V některých hodi-
nách češtiny nebo na nástěnkách 
připomněli učitelé dvousté výročí 
narození Boženy Němcové. Obecně 

prospěšná organizace Post Bellum 
uspořádala dne 19.2. pro žáky 6. a 
7. třídy téměř čtyřhodinový projekt 
s názvem „Nesmíš se bát“, 
zaměřený na období mnichovské 
zrady a protektorátu. Zbývá ještě 
dodat, že na začátku února došlo ke 
změně v učitelském sboru. Do druhé 
třídy nastoupil pan učitel Aleš 
Řezníček. Závěrem přejeme všem 
dětem a jejich blízkým hezké jarní 
prázdniny.  

Milena Švábová

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

V lednu jsme se všichni těšili na 
přívaly sněhu, ale bohužel. Letošní 
zima se sněhem a s mrazy šetřila. 
Dětem udělal radost i lehký sněhový 
poprašek a dokonce se jim dvakrát 
podařilo postavit na zahradě sněhu-
láka. Další sněhové panáčky a 
vločky jsme si však museli společně 
vytvořit z papíru. 

 Místo zimních radovánek jsme 
chodili sportovat do tělocvičny 
základní školy a cvičili jsme i v naší 
nově zbudované tělocvičně, vytvo-
řené v suterénu školky z prostorů 
nepoužívané sušárny prádla. Tělo-
cvična je vybavena novým cvičeb-
ním nářadím, velkými žíněnkami, 
flórbalovými brankami a nejrůzněji-
šími překážkami. 

Kromě počasí nás v lednu i únoru 
potrápily nemoci a smůla se nám 
lepila na paty jako bláto na boty. 
Školku měl navštívit vycvičený 
pejsek, na kterého se děti nesmírně 

těšily. Bohužel musel být program 
zrušen – pejsek byl akutně opero-
ván. Snad se brzy uzdraví a navštíví 
nás se svou paničkou jindy. 

Zatímco jsme ve třídách sváděli 
boj s chorobami, v suterénu školky 
neúnavně pracovali zaměstnanci 
obce P. Havlíček aj. Fejfar. A dále 
pánové Zdeněk a Martin Kousalovi, 

pan Zdeněk Urbánek a pan Pavel 
Janata st. - na nových toaletách, aby 
děti z tělocvičny nemusely přebíhat 
do prvního patra. Tímto všem 
zúčastněným děkujeme. 

V polovině února začaly děti 
obou tříd vytvářet karnevalovou 
výzdobu a zdobit školku. Z domova 
si přinesly masky a v nové tělocvičně 
vypukl masopustní rej. Karneval byl 
zahájen přehlídkou masek a kostý-
mů, děti si zasoutěžily, zatančily a 
pochutnaly na masopustních dobro-
tách. Některé z pochoutek si, jak u 

nás bývá dobrým zvykem, i samy 
připravily. O to víc jim chutnaly. 

Mírná zima nás nepřestala trápit 
ani začátkem března. Již třetím 
rokem se přihlášené děti účastní 
lyžařského kurzu. Letos začali naše 
malé lyžařské naděje trénovat v 
areálu ve Vysokém nad Jizerou, ale 
již třetího dne se museli kvůli 

nedostatku sněhu přesunout do 
Špindlerova Mlýna. Nakonec však 
vše dobře dopadlo a děti si lyžování 
do sytosti užily. Z hor odjížděly děti 
nejen s novými dovednostmi a 
dobrou náladou, ale i zaslouženými 
diplomy. 

V březnu se ze sjezdovky přesu-
neme do bazénu a děti se mohou 
těšit na divadelní představení. 

O dalších aktivitách a aktuálním 
dění v naší školce se více dozvíte na 
našich webových stránkách. 

Alena Kloboučková 

 Škola a školka v Libštátě 
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Myslivost v Libštátě a jeho okolí  
JAKÁ TEDY BYLA A JE HISTORIE MYSLIVCŮ A MYSLIVOSTI V LIBŠTÁTĚ A JEHO OKOLÍ
V obecní kronice jsou o mysli-

vosti jen kusé poznámky, a to že 
roku 1925 někteří občané, sedláci a 
nájemci (z Lomnice n/Pop. a okolí), 
dříve prováděli „honbu“ na zajíce na 
svých a pronajatých pozemcích. 
Jednalo se o tzv. „selskou mysli-
vost“, provozovanou na základě říšs-
kého zákona, vydaného již 7.3.1849 
v Olomouci císařem Františkem 
Josefem I. Tento zákon byl později 
zrušen, neboť nerespektoval zacho-
vání stavů a druhů volně žijících 
živočichů. Přesto už tento zákon 
nařizoval, že lov mohli provádět jen 
odborně vzdělaní občané, mající 
komisí potvrzené zkoušky a platné 
povolení k lovu. Myslivost byla i 
učebním oborem. Organizovaná 
myslivost vznikla u nás založením 
„Československé myslivecké Jedno-
ty“, a to dne 22.4.1923 v Brně, a 
jeho členové přijali vzájemné 
oslovování „přítel“. Byli přátelé 
navzájem, přírody, a zvěře v ní. 
Členy ČMJ byli jednotlivě i místní 
myslivci, kteří pak založili v roce 
1940 Spolek myslivců, a přijali 
název KOMORA, a to podle názvu 
rozsáhlého místního lesa, naléza-
jícího se na levé straně silnice do 
Lomnice n/Pop. Spolek byl členem 
ČMJ a byl řádně zaregistrován 
okresním soudem. Zakládajícími 
členy byli sedláci František Janata 
(Dupan), Sedláček Vladimír, Vedral 
Otakar, Hodboď Jan. Spolek si 
pronajal obecní honitbu za 2.600 Kč 
ročně. Měl 16 členů, všechno místní 
a výrazní libštátští občané, jako byli 
MUDr. Karel Vaník, ředitel MM školy 
Arnošt Špicar a další funkcionáři 
místních organizací a spolků. Tak 
byla založena „organizovaná mys-
livost“ v Libštátě, a dovolte mi 
stručně připomenout, jak se podílela 
na životě obce a okolí a naopak. To 
vše od jejího založení před 80 roky, 
jehož výročí si letos připomeneme. 
Je zajímavé, že k založení došlo za 
okupace, v době protektorátu. Němci 

začínali mít dost problémů se začí-
nající válkou a úřady zatím nevyví-
jely silné regrese, ale měly pod 
kontrolou držitele loveckých zbraní, 
kterých přiznali pro začínající spolek 
5, a to jen brokovnic. Evidenci, 
skladování a jejich půjčky myslivcům 
zajišťovala místní četnická stanice. 

MS Komora se ihned od svého 
vzniku zapojil aktivně do společens-
kého života v Libštátě, mezi stávající 
občanské spolky a organizace, 
neboť mnozí jeho členové byli též 
jejich členy a funkcionáři, jak je to na 

venkově obvyklé. Jeho hlavním 
posláním ale byla péče o zvěř, v té 
době převážně drobnou. Spárkaté 
bylo málo, ale to se s postupem 
doby začalo měnit a bylo nutné 
zajistit její přikrmování. Jelikož 
převážná část členů byli sedláci, ani 
to nebyl problém, a tak myslivci se 
svoji organizací v klidu prožívali 
válečné a poválečné období. 
Pořádali v „lovecké sezoně“ za 
účasti hostů, 5 až 8 společných honů 
na drobnou zvěř, neboť koroptví, 
bažantů a zajíců bylo dostatek. Dost 
bylo i zvěře „škodné“. Ulovení zvěře 
srnčí bylo vzácné a bylo bráno jako 
odměna. Výskyt jiné zvěře byl 
výjimečný, a tak když v roce 1956 
ulovil přítel Zdeněk Lhota st. 
„kňoura“, byla to pro obec senzace, 
na kterou se chodila dívat celá řada 
občanů. Jaký podstatný rozdíl proti 
současnosti, kdy se loví více než 50 
kusů „černé zvěře“ ročně. Čím je 
způsoben tento stav? Mediálně je 
veřejnost utvrzována, že myslivci, 
kteří málo loví, a to nejen „černou“, 
ale i srnčí, která pak způsobuje v 
zemědělství značné škody. Volně 

žijící zvěř ale vždy reaguje na 
možnosti, které jí vytváří země-
dělství. Scelováním pozemků při 
tvorbě JZD zmizely meze a s nimi i 
drobná zvěř, koroptve, bažanti a 
zejména zajíci. Druhovost obilovin a 
okopanin ale zůstala zachována, jen 
se zvětšily jejich plochy. To umožnilo 
větší možnost „krytu“ pro zvěř 
spárkatou, a tím i nárůst jejich 
početních stavů. Po sametové 
revoluci, kdy se očekával návrat k 
tradičnímu způsobu zemědělství, se 
tak nestalo, naopak velké polní 
plochy se spojily a navíc osely 
řepkou a kukuřicí. Vytvořily se tak 
ideální podmínky pro zvyšování 
počtů spárkaté zvěře, zejména 
černé. Zde se ukazuje, že bez 
vzájemné, odborně a zákonně 
doložené zemědělské politiky a 
myslivosti se daný problém nevyřeší. 
Zatím se ale více prosazují 
požadavky různých lobbistů, ekolo-
gických aktivistů, „ochránců přírody“ 
apod. než staleté poznatky o životě v 
přírodě, kterých je i myslivost 
součástí. Tak jsme svědky na jedné 
straně rozhodnutí o likvidaci tzv. 
„nepůvodní zvěře“, (muflon, jelen 
Sika apod.) a na druhé straně schází 
snaha o návrat původní zvěře, tj. 
zajíců, koroptví, bažantů, drobného 
ptactva i žížal, ničených intenzivní 
chemizací v zemědělství. Bohužel i 
rozumné rozhodnutí o zakládáni 
smíšených lesů přinese dostatek 
žaludů a bukvic pro černou zvěř, a 
zachová tak její početní stavy, (viz 
Maďarsko) a bude tak dalším 
zdrojem kritiky všech myslivců. Tolik 
k současným odborným problémům 
nejen libštátských myslivců. 

MS Komora a jeho členové se 
aktivně zapojovali do společenského 
i občanského života v obci, a to až 
do konce roku1982, kdy od 1.1.1983 
se sloučily na základě nových 
směrnic o myslivosti, se sousedními 
myslivci z Kruhu, Bělé, a Svojku, a 
založili společnou organizaci  
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Myslivost v Libštátě a jeho okolí 
s názvem „KAVKÁZSKO LIBŠTÁT“. 
Tato nová úprava zákona o 
myslivosti, vycházela z poznání, že 
už tehdy provozovaný způsob 
zemědělství nesplňuje podmínky na 
zachování druhů a únosných 
početních stavů zvěře, a to díky 
zákonem omezujícím velikost 
honiteb. Mnohde nebylo možné v 
nich dodržet vyrovnaný poměr polí, 
lesů a luk, tak důležitý pro zachování 
tohoto pravidla. Stav, na který 
myslivci upozorňovali již řadu roků, 
kdy docházelo k úbytkům zejména 
drobné zvěře. Můžeme tedy říci, že 
uvedená „směrnice“ byla myslivci 
vyvzdorována. Bohužel novým záko-
nem z roku 1992 byla opět zrušena. 
Hranici „honitby“ musely tehdy tvořit 
výrazné markanty, jako silnice, 
cesty, tratě, vodoteče a jen výji-
mečně okraje lesů. Toto nové 
zákonné nařízení, tj. okresem urče-
ná hranice honitby, spojující katastry 
uvedených čtyř obcí, splňovala a 
byla i jejich myslivci po vzájemném 
se poznání přijata a uvítána. Výměra 
honitby byla 2.219 ha. 

Myslivci z „Komory“ až do jejího 
konce se kromě svojí zájmové 
činnosti velmi aktivně účastnili dění v 
obci. Pomáhali významně zejména 
při budování staveb v tzv. „Akci Z“, a 
to nejen manuální prací, ale i 
odborně-technickou a organizační. 
Tak na stavbě „sportovního areálu“, 
(tribuny, hřiště, koupaliště), kulturním 
domě, kině a zejména mateřské 
školky odpracovali celkem 15.087,05 
hodin. Vysázeli 31.600 stromků a 
275 keřů. Vyčistili „Černé moře“ a 
založili nový rybník. To vše pro 
zlepšení života občanů a i životního 
prostředí v místě. Každý rok pak 
pořádali i tradiční myslivecký bál. 
Vznikem nového sdružení 
Kavkázsko, které mělo 43 členů, 
nastaly i nové podmínky a poža-
davky. Bylo nutné vybudovat 
potřebné zázemí, a proto bylo 
rozhodnuto o postavení „myslivny“. 

Myslivci z Kruhu již svoji myslivnu 
měli a jen ji rozšířili. Jedinou 
možností, jak tento záměr 
uskutečnit, byl návrh MNV stavbu 
provézt jako „víceúčelové zařízení“ 
pro organizace národní fronty v obci, 
které byli i myslivci Kavkázska, také 
členy. Stavbu pak realizovat rovněž 
v Akci Z. Po vypracování potřebné 
dokumentace a zajištění souvise-
jících dokladů (bylo jich celkem 43) 
byla stavba v roce 1989 zahájena a 
dokončena v roku 1995. Myslivci na 
ní odpracovali zdarma 9.062 hod. 

Myslivna začala sloužit nejen 
myslivcům, ale všem občanům. Jiné 
organizace NF se na její stavbě 
nezúčastnily.  

Bohužel, dne 12.12.1997 byla 
neznámými žháři a zloději vyloupena 
a zapálena. Jen včasný a vysoce 
odborný zásah místních a okolních 
hasičů zabránil, že neshořela budo-
va celá. Přesto škoda byla veliká. 
Pachatele se nepodařilo policii vy-
pátrat a případ byl policií odložen! 
Pro myslivce nastala další práce na 
obnově stavby, která si vyžádala 
dalších 3.710 hodin, než došlo k 
jejímu plnému zprovoznění. 

Přes tyto organizační a provozní 
problémy plnili členové základní 
myslivecké poslání v péči o zvěř a 
její ochranu, zejména zajištěním 
dostatečného množství krmiva pro 
zimní období, v plném rozsahu. 
Někteří pak výrazně propagovali 
poslání myslivosti i mezi mládeží. 
Přítel Zdeněk Lhota st. vedl úspěšně 
kroužek „mladých ochránců přírody“ 
a jeho žák Petr Pivoňka se stal 
vítězem celostátní soutěže O zlatou 
srnčí trofej. Přítel Miroslav Pechánek 
vede po řadu roků mladé střelce ze 

vzduchovky. Jeho zásluhou a s 
pomocí několika členů se střelecká 
soutěž „Libštátská vzduchovka“ stala 
celostátním pojmem. Rovněž každo-
ročně pořádané zvěřinové hody, se 
staly místní tradicí. I to všechno patří 
k dobrovolné práci myslivců při 
naplňování svého „koníčka“. Spolko-
vý život pokračoval a přizpůsoboval 
se měnícím podmínkám ve veřejném 
životě, přírodě a nově zákonně 
zřízenému honebnímu společenstvu. 
Honitba zůstala zachována a počet 
členů se měnil jen minimálně. Staří 
odcházeli a mladí je nahrazovali. V 
přírodě dále ubývalo drobné zvěře, 
počty spárkaté narůstaly a u zvěře 
černé dospěly až k neudržitelnému 
počtu. Měnily se i vztahy mezi členy, 
kdy zejména myslivci z Kruhu 
dospěli k názoru, že za současných 
podmínek nemohou vykonávat 
myslivost dle svých představ. 
Rozhodli se proto, že budou 
provozovat myslivost jen v původním 
katastru obce Kruh. Tak v roce 2014 
došlo k rozdělení MS Kavkázsko a 
rovněž i honitby, která zůstala veliká 
pro místní spolek 1.749 ha. Stalo se 
tak nejen proti historickému poznání 
o velikosti honiteb, ale i stanovisku 
ČMMJ. ( Českomoravské myslivecké 
jednoty ) 

Taková je historie myslivosti a její 
provozování ve spolcích „KOMORA 
a dále KAVKÁZSKO LIBŠTÁT“. 
Spolku myslivců ze tří sousedních 
obcí, tj. Libštát , Bělá a Svojek, kteří 
si budou v letošním roce 2020 
připomínat 80 roků organizované 
myslivosti, v této malebné krajině 
PODKRKONOŠÍ. Rozhodli se proto 
na paměť tohoto významného 
Jubilea postavit na styku Katastrů tří 
uvedených obci „Památník“, a 
zasvětit jej svatému HUBERTU, 
patronu všech myslivců. K této 
události připravují ještě další akce a 
tento článek považujte za jednu z 
nich. 

Jaroslav Pavlů
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Soutěž zaměstnavatel roku 

STEJNÁ ŠANCE – ZAMĚSTNAVATEL ROKU 2020
Na podporu zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením v letech 
2010 – 2015 uvolnilo ministerstvo 
práce a sociálních věcí téměř 22,4 
miliardy korun. I přes to, že tyto 
finance mají primárně sloužit 
k usnadnění vstupu lidí se zdravot-
ním postižením na volný trh práce, 
skončilo 96 % těchto prostředků u 
zaměstnavatelů na chráněném trhu 
práce. O to více je třeba ocenit firmy 
na běžném pracovním trhu, které i 
bez státních prostředků dokáží pos-
kytnout pracovní místo lidem se 
zdravotním postižením.  

V pondělí 2. března 2020 začal 
již 9. ročník celorepublikové soutěže 
Stejná šance – zaměstnavatel roku 
2020. Cílem soutěže je veřejně oce-
nit a podpořit zaměstnavatele, kteří 
zaměstnávají osoby se zdravotním 
postižením a prostřednictvím příkla-
dů jejich dobré praxe rozšířit myšlen-
ku zaměstnávání lidí s postižením 
směrem k veřejnosti a také k dalším 
potencionálním zaměstnavatelům. 

Soutěž vyhlašuje organizace 
Rytmus - od klienta k občanovi, 
o.p.s. společně s dalšími organiza-
cemi v těchto krajích: Hlavní město 
Praha (Rytmus – od klienta k obča-
novi, o.p.s.), Karlovarský kraj 
(Rytmus – od klienta k občanovi, 
o.p.s.), Středočeský kraj (Rytmus – 
Střední Čechy, o.p.s.), Liberecký kraj 
(Rytmus Liberec, o.p.s.), Jihomo-
ravský kraj (AGAPO, o.p.s.), Ústecký 
kraj (Agentura Osmý den, o.p.s.), 
Královehradecký kraj (Aspekt, z.s.).  

Hlavním partnerem 9. ročníku 
soutěže je Asociace společenské 
odpovědnosti, o.p.s. Soutěž proběh-
ne pod záštitou ministerstva práce a 
sociálních věcí a hlavního města 
Prahy, v Libereckém kraji převzal 
záštitu hejtman Libereckého kraje, 
Martin Půta. 

Široká veřejnost může nominovat 
zaměstnavatele od 2. března 2020 
prostřednictvím online nominačních 
formulářů umístěných na webových 
stránkách soutěže stejnasance.cz. 

V Libereckém kraji budou výsledky 
soutěže vyhlášeny 28. května 2020 
od 14:00 v budově krajské úřadu.  

Kontakty za Liberecký kraj Eliška 
Strettiová + 420 778 044 661  
eliska.strettiova@rytmus.org 

Rytmus Liberec, o.p.s. je nezis-
ková organizace, která vznikla v roce 
2004. Prostřednictvím poskytování 
sociální služby a realizací téma-
tických akcí podporuje lidi se zdra-
votním postižením v aktivním začle-
ňování do pracovního, osobního i 
společenského života. Organizace 
má sídlo v Liberci a detašovaná 
pracoviště v Jablonci nad Nisou, v 
České Lípě, v Semilech a 
v Jilemnici. 

Eliška Strettiová

Pozvánka 
KOMUNITNÍ CENTRUM TULIPÁN

Hledáte prostor, kde najdete 
pochopení, odbornou pomoc a 
možnost, jak aktivně trávit svůj volný 
čas? 

Komunitní centrum TULIPÁN je 
tím správným místem! 

Nabízíme Vám pomocnou ruku 
při vašem novém startu do života. 
Můžete u nás využívat řadu 
odborných poradců, mj. sociálního 
pracovníka, který Vám pomůže řešit 
Vaše záležitosti s úřady; dluhového 
poradce, který Vám pomůže řešit 
Vaše dluhy; psychologa nebo 
psychiatra, kteří Vám budou věnovat 
čas a vyslechnou Vás; individuálního 
poradce, který Vám poradí s Vašimi 
problémy. 

Můžete navštěvovat naše 

kroužky, rozvíjet se a poznávat nové 
lidi. Pravidelně v komunitním centru 
probíhá arteterapeutická keramika, 
jóga, canisterapie a mnoho dalších 
zajímavých kroužků. 

Můžete se vzdělávat na 
přednáškách a besedách, které zde 
pravidelně organizujeme. 

Pomůžeme Vám v návratu do 
běžného života a v případě zájmu i 
na trh práce. 

Komunitní centrum Tulipán se 
nachází v centru města Liberce, 
v ulici Kostelní, naproti kostelu sv. 
Antonína. Nabízíme Vám příjemné 
prostředí k trávení volného času, 
případně možnost využití PC a 
internetu.  

sdruzenitulipan.cz
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TRIO A FLÉTNIUM 
Městys Libštát a Farní sbor Českobratrské církve evangelické v 

Libštátě Vás srdečně zvou na Jarní koncert Tria Talia a Flétnia. 
Evangelický kostel v Libštátě, sobota 4. dubna od 18 hod., vstupné 

90 Kč  
Trio Talia, Jana Vávrová (flétny, fagot), Monika Chmelařová (klavír) a 

Veronika Vildmanová (soprán), interpretuje hudbu různých stylových 
období zvláště v rodnému kraji (Český ráj a Podkrkonoší), ale také v Praze 
(pozvání senátora T. Czernina). M. Chmelařová koncertovala sólově s 
Komorní filharmonií Pardubice, Filharmonií Hradec Králové a Jihočeskou 
komorní filharmonií. J. Vávrová vystupuje s varhaníkem Radkem 
Hanušem, gambistkou Magdou Uhlířovou, rodinným souborem JV 
Collegium i komorními ansámbly. Obě instrumentalistky jsou výbornými 
pedagožkami ZUŠ Nová Paka. V. Vildmanová (soprán) natočila pro Český 
rozhlas Hurníkův cyklus Písničky s flétnou. Členové Flétnia se etablují 
výhradně ze současných či minulých žáků J. Vávrové. Zaznamenali řadu 
vítězství na národních kolech soutěží ZUŠ organizovaných MŠMT. Ke 
spolupráci zvou hráče na harfy, kytary, perkuse, fagoty apod. Děti 
interpretují na vysoké úrovni hudbu od renesance po současnost, zpívají a 
umí improvizovat. Letos si 24. dubna zahrají na koncertu laureátů prestižní 
soutěže Concerto Bohemia v Praze na Žofíně. Koncert přenáší v přímém 
přenosu Český rozhlas Vltava. Pořad moderuje J. Vávra, krátkou promluvu 
O vděčnosti přednese Petr Hudec. Zazní skladby J. S. Bacha, G. P. 
Telemanna, Ant. Vivaldiho, J. D. Heinichena, I. Hurníka, J. Pelikána a P. 
Ulrycha. 

STROLLERING 

S ohledem na aktuální situaci šíření 
koronaviru v České republice jsme 
nuceni přesunout Závody kočárků 
z plánovaného dubnového termínu na 
26. květen nebo 16. červen. O přesném 
termínu budete informováni. 

Jana Fejfarová 

DOBROČINNÁ BURZA KNIH 
Čtenářský klub Libštát Vás zve na 

burzu knih, která proběhne v pátek 
27.3.2020 od 14 do 17 hodin 
v zasedací místnosti radnice Libštát. 
Knihy můžete donést do knihovny 
v otvírací době (čtvrtek 14,00 – 17,00) 
nebo v pátek 27.3.2020 dopoledne 
přímo do zasedací místnosti. Knihy 
budou prodávány za dobrovolný 
příspěvek a výtěžek bude věnován 
Dětskému stacionáři Semily. Neprodané 
knihy budou věnovány knihovně. 

V. Hradecká 
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LIBŠTÁTSKÁ VZDUCHOVKA 2020 
Vážené dámy, pánové, soutěžící a 

hosté, 
s ohledem na aktuální mezinárodní 

situaci šířící se epidemie nemoci 
COVID19, kdy počet nakažených 
rapidně narůstá a lze jen těžko 
predikovat další, jsme nuceni 
odsunout konání CELOSTÁTNÍHO 
PŘEBORU ČMMJ - Vzduchovka 
mládeže – Libštatská vzduchovka 2020 
z plánovaného termínu 14.3.2020 do 
náhradního termínu, který Vám 
sdělíme jakmile to bude možné 
zrealizovat.  

Ochrana zdraví všech zúčast-
něných je pro nás absolutní prioritou. 
Tu bychom ale v případě konání 
soutěže v původním termínu nebyli 
schopni zajistit, zejména nemožností 
zabránění vstupu rizikových osob. 

Je nám líto, že tento společně 
připravený projekt, musíme takto, 
několik dní před plánovaným termínem 
odložit. Nicméně jedná se o situaci, kdy 
zasáhly události, které jsou objektivně 
mimořádné, nepředvídatelné a nepře-
konatelné a zároveň nezávislé na naší 
vůli. 

Děkujeme za pochopení a zacho-
vání Vaší přízně. 

Miroslav Pechánek 
 
 
 
 
 

Libštátský zpravodaj – měsíčník územního samosprávného celku. Vydává městys Libštát, Libštát 198, 512 03 Libštát, 
IČO 00275891, internetové stránky www.libstat.e-obec.cz, registrace – ev.č. MK ČR E 14458. Distribuce zdarma. 
Uzávěrka příštího čísla bude 31.3.2020. Příspěvky odevzdávejte na radnici městyse Libštát nebo na referent@libstat.eu. 

COVID - 19 A POŘÁDÁNÍ AKCÍ V LIBŠTÁTĚ 

Vzhledem k zákazu pořádání akcí nad 100 lidí, které dne 10.3.2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví, je možné, 
že budou změněny termíny akcí či některé akce zrušeny. Proto je třeba sledovat informace o změnách, ty budou 
případně rozeslány prostřednictvím mobilního rozhlasu. 


