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V Libštátě to ŽIJE 
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1-3/ Koncert skupiny Svatopluk 27/9 | p. Ing. V. Kříž 

4-6/ Dětské odpoledne 3/10 | sl. A. Jechová 

7-8/ Fotbal Libštát-Benecko 1:0, 9/10 | p. L. Fejfar 

9-10/ Podzimní trh v Libštátě 9/10 | p. L. Fejfar 
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Informace z radnice 

BUĎTE ZDRÁVI VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ SOUSEDÉ, ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE, 

Jo, jo, pořád se něco děje, a tak se i v říjnovém čísle zpravodaje dozvíte mnoho a mnoho důležitých informací z dění 
našeho krásného městyse Libštát.  

LIBŠTÁT MÁ NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY A JE AKTIVNÍ I 

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 

Nebylo to jednoduché, ale snad se vše podařilo. 
Městys Libštát má po několika dlouhých letech nové 
webové stránky, které splňuji vše, co splňovat mají, mají 
jednoduchý, pěkný, a nadčasový moderní vzhled a 
přívětivé uživatelské prostředí. Tyto nové webové stránky 
jsou všem přístupné na odkazu: www.libstat.info. 
Paralelně necháme i nějaký čas ještě přístupné i původní 
webové stránky, které již však nebudou aktualizovány. 
Tímto velmi pěkně děkuji autorovi webových stránek 
panu Ing. arch. Miloslavu Heřmánkovi a naší referentce 
Mgr. Marii Kafkové, DiS., se kterými byla velká radost na 
našich nových libštátských webových stránkách 
spolupracovat. 

Městys Libštát se snaží již delší dobu aktivní i na 
sociální síti Facebook. Nyní jsme aktivní i na Instagramu 
a Twitteru.  

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU 

ČR 

Velmi pěkně děkuji všem, kteří přišli k důležitým 
volbám, všem, kteří se postarali o přípravu voleb a také 
naší skvělé volební komisi, která jako vždy pracovala na 
jedničku. Volební účast byla 67,28 % a výsledky 
v Libštátě dopadly takto: 

1. SPOLU se 144 hlasy (28,45 %) 
2. ANO 2011 se 127 hlasy (25,09 %) 
3. PIRÁTI a STAROSTOVÉ s 84 hlasy (16,60%) 
4. SPD s 56 hlasy (11,06%) 
5. Trikolora Svobodní Soukromníci 30 hlasů (5,92%) 
6. ČSSD s 19 hlasy (3,75%) 
7. KSČM s 11 hlasy (2,17%) 
Další strany u nás získaly jednotky hlasů. 

INFORMACE ZE 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTYSE LIBŠTÁT ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2021 

V pořadí čtvrté jednání zastupitelstva městyse Libštát 
v roce 2021 se konalo 15. září v zasedací místnosti 
radnice městyse Libštát.  

Jednání bylo s ohledem na důležitost některých bodů 
velmi náročné a trvalo cca 3 hodiny. Ale jako vždy se vše 
zvládlo a projednalo vše, co jsme potřebovali. 

Zastupitelé na jednání mimo jiné schválili koupi části 
pozemků v lokalitě na Vyšehradě za účelem vybudování 
výhybny. Dále schválili zveřejnění záměru prodeje 
pozemku pč. 303/1 na Karlově, schválili změnový list č.2 
na stavbu kanalizace, schválili rozpočtové opatření č. 1 
rozpočtu městyse Libštát, zrušili usnesení týkající se 
vypracování studie stavby hasičské zbrojnice za 
Kulturním domem. Zastupitelé se také shodli na tom, že 
by bylo vhodné nechat vypracovat zadání jedné 
architektonické studie náměstí, demolice čp. 31, 
rekonstrukce kulturního domu včetně možné vestavby, 
přístavby hasičské zbrojnice a přístavby restaurace 
orientované směrem do náměstí. Dále také zastupitelé 
projednali možnost velmi výhodné dlouhodobé výpomoci 
(půjčky) mezí obcí Košťálov a Libštát na celkovou a 
komplexní obnovu podkladních vrstev a povrchů místních 
komunikací po stavbě kanalizace, a to v celé šíři vozovky. 

Kompletní zápis z tohoto jednání, ze kterého se 
dozvíte detailnější informace, je jako vždy k náhledu na 
webových stránkách městyse Libštát. 

KOMUNIKACE Z VYŠEHRADU NA SVOJEK 

Ministerstvo pro místní rozvoj opět vyhlásilo výzvu na 
dotaci z programu podpory obnovy a rozvoje venkova 
2022, podprogramu podpora obnovy místních 
komunikací. Všichni víte, že jsme se nedávno snažili 
v podobné výzvě získat dotaci na celkovou rekonstrukci 
komunikace s označením 20c, na pozemku pč. 2190, 
z konce Vyšehradu až ke Svojeckému háji, ale s ohledem 
nedostatek státních financí, jsme neuspěli. Pokusíme se 
tedy uspět v nově vyhlášené výzvě a uvidíme, jestli 
budeme na podruhé úspěšní. 

PRODEJ SMRKOVÉHO PALIVOVÉHO ŠTÍPANÉHO DŘEVA 

Tak jsme se konečně dočkali. V libštátských strojírnách máme vše připraveno pro štípací automat, který nám v půlce 
října nainstalují. A tak již teď můžeme příjmat objednávky na štípané smrkové dřevo. Objednávky přijímá vedoucí 
technické skupiny pan Jaroslav Fejfar (tel.: 608 534 123), při objednávce, prosím, uveďte požadovanou délku polen a 
množství prms (prostorový metr sypaný). Cena za 1 prms je u délky polen 30-50 cm 700,- Kč a u délky polen 20-30 cm 
750 Kč. 

http://www.libstat/
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OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LIBŠTÁTĚ, NEDOTČENÝCH STAVBOU KANALIZACE 

Na přelomu září a října jsme 
opravovali místní komunikace, které 
nebyly dotčené stavbou kanalizace. 
Jednalo se o lokalitu od radnice na 
Ptačák, od seníku směr Končina, 
Končiny, na Malé straně, na Hoře-
ním konci, z Vyšehradu směrem ke 
Svojeckému háji a na náměstí. 
Opravy byly prováděny tryskovou 
metodou patchmatic (turbo). 

 

MALIČKOSTI POTĚŠÍ A UDĚLAJÍ RADOST 

Nově zrekonstruovaný sál KD jsme doladili třemi velkými obrazy s motivy dominant našeho Libštátu, protihlukovým 
závěsem mezi restaurací a sálem, logem KD a osadili jsme i dvoje designové hodiny, které jsme také osadili do prostoru 
vstupní chodby a zasedací místnosti libštátské radnice. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ 
 

V pondělí 20. září 2021 zemřela po krátké nemoci  
ve věku 88 let paní Marie Opočenská, rozená 

Drahoňovská. Čest její památce. 

LIBŠTÁTŠTÍ JUBILANTI 
V měsíci říjnu slaví své životní jubileum 

paní Milada Kozáková, pan Václav Rosenberg,  
pan Miloslav Lukeš a pan Josef Fejfar. 

Jubilantům přejeme vše dobré. 

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ 

Fotografii na titulní stranu 
vyfotografoval starosta Pavel 
Janata.  

Pan Miloslav Lukeš byl první, 
kdo v Libštátě napojil svůj domeček 
na nově vybudovanou kanalizaci. 
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OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO STAVBĚ KANALIZACE 

Celkové opravy místních komuni-
kací po stavbě kanalizace, v celé šíři 
vozovky, včetně oprav obrubníků a 
celkového zpevnění konstrukční 
vrstvy tzv. recyklací za studena na 
místě (jedná se o technologický 
proces, kdy se při jednom pracovním 
cyklu rozpojí stávající konstrukční 
vrstva – nebo souvrství, vzniklá 
směs se zlepší potřebnými materiály 
a pojivy a znovu položí na vozovku. 
Srovnáním a zhutněním tak vzniká 
nová recyklovaná konstrukční 
vrstva) byly započaty.  

Také bylo stanoveno pořadí, 
v jakém sledu by práce měly 
probíhat, i toto se však s ohledem na 
nepředví-datelné situace (počasí) 
může změnit. Orientačně je 
dohodnuto toto pořadí oprav:  

1/ Vyšehrad 
2/ z náměstí k rd čp 292 (paní 
Holcová),  
3/ odbočka k DPS 
4/ od radnice na Ptačák a Větrov 
5/ odbočka ke školce 
6/ od rd čp 33 (p. Uzel) k mostu u 
Ničů 
7/ od kina k tenisovému kurtu 
8/ náměstí (jen v místě stavby 
kanalizace) 
9/ Karlov, od parkoviště za 
fotbalovou bránou po napojení na 
krajskou silnici u rd čp. 56 (statek) 
10/ k Janatovy komoře 
11/ Račana 
12/ k bytovkám pod vlakovou 
zastávkou, k vlakové zastávce 
13/ Malá Strana 

14/ napojení pod Ptačákem (u rd čp 
304) a u lávky na Malou stranu 
15/ od kina k radnici (Beraňák). 

Pokud půjde vše tak, jak má a jak 
bylo přislíbeno, tak by se mělo vše 
zrealizovat ještě letos, tedy pokud se 
nestane něco nepředvídatelného. 
Zatím probíhají práce na Vyšehradě 
a dodavatelská firma také 
vyfrézovala vytipované úseky 
komunikací (za mostem u Ničů, od 
kina k tenisovému kurtu a z náměstí 
k domu paní Holcové), které čekají 
na opravu. Tyto vyfrézované 
komunikace jsou sjízdné velmi 
opatrně, ale brzy se již také dočkají 
kompletní a kvalitní rekonstrukce. Je 
to pro nás všechny nepříjemné, ale 
výsledek bude stát za to a budeme 
mít krásné a nové silnice. 
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
 

Proběhne v sobotu 6. listopadu v 14:05 – 14:20 na 
náměstí. 

Přijímány budou následující druhy odpadů:  
- obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. 
olejových filtrů 
- oleje a tuky 
- absorpční činidla (znečištěný textilní materiál) 
- barvy, lepidla a pryskyřice 
- rozpouštědla 
- kyseliny a zásady (hydroxid) 
- nepoužitá léčiva (léky) 

- pesticidy (hnojiva) 
- akumulátory, baterie, články a zářivky 

Pozor! Vše musí být řádně označeno v uzavřených 
obalech a objemu a množství odpovídající provozu 
běžné domácnosti. 

Nebude přijímáno následující: 
- elektro 
- stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, 
lepidel, směsí apod. 
- nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti 

KANALIZACE V LIBŠTÁTĚ | PŘEPOJOVÁNÍ DO NOVÉ KANALIZACE 

Po souhlasu stavebního dozoru a 
předáním kanalizace do zkušebního 
provozu, jsme od 1. října 2021 
přistoupili k napojování jednotlivých 
domů (mimo domy napojené 
individuálními domovními tlakovými 
stanicemi-čerpadly) v Libštátě na 
novou kanalizaci.  

Na radnici Vám (mimo objekty 
v lokalitě Ptačák a Větrov) oproti 
podpisu, předáme jedno paré 
projektové dokumentace domovní 
(soukromé) a veřejné kanalizační 
přípojky vypracované speciálně pro 
Váš dům. Tato dokumentace Vám 
pomůže k realizaci domovní 
(soukromé) části přípojky napojené 
do ukončené veřejné části 
kanalizační přípojky, většinou 
umístěné na Vaší hranici s veřejným 
prostorem. Ne vždy se však podaří 
vše tak, jak bylo zamýšleno a 
vyprojektováno, tak i v projektové 
dokumentaci mohou být oproti 
skutečnosti menší odchylky a 
nesrovnalosti, které spolu určitě 
hravě vyřešíme. 

Úmysl přepojit se do nové 
kanalizace musí být ohlášen předem 
v pracovní dny v době od 8-18 hodin 
u jedné z těchto autorizovaných 
osob: 
pan Pavel Janata, starosta 
    724 180 470 
pan Karel Mádle ml. 724 854035  
pan Miroslav Doškař 724 224 672 
pan Jaroslav Polák 603 569 593 

Řádné napojení vašeho domu

 spočívá především v přímém 
propojení domovních odpadních vod 
z vašeho objektu (bez průchodu 
septikem, zemním filtrem nebo 
čističkou) a odpojením dešťových 
vod. Autorizovaná osoba rovněž 
ověří stav vašeho vodoměru v den 
přepojení a vše potvrdí podpisem 
v závěru Výzvy k napojení domu, 
kterou jsem Vám doručil osobně, 
nebo do poštovní schránky (zatím 
mimo 2. a 3. etapu). 

S Vaší realizací kanalizačních 
přípojek si Vám doporučujeme 
oslovit tyto zkušené řemeslníky a 
bagristy: pan Jiří Jerie (tel.: 
737 849 832), pan Miroslav Valenta 
(tel.: 603 594 676), pan Petr Vlček 
(tel.: 737 765 596), firma Čech a 
Polák (tel.: 603 569 593), pan Martin 
Kousal (728 311 422) a Pavel 
Tláskal (727 851 967), pan Miroslav 
Doškař (724 224 672) a pan Labík 
(tel.: 734 643 307) 

Napojování probíhá a ve třech 
etapách: 

1. etapa | od pátka 1. září 2021 
mohou být napojeny tyto nemovitosti 
s čísly popisnými: 

1 | od hranic po radnici | 321, 
215, 60, 62, (265, 237, 262), (58, 
214), 216, 140, 223, 218, 222, 56, 
194, 50, 118, 115, 30, 27, 243, 198, 
31 _21 přípojek  

2 | náměstí-hliňák | 18, 133, 16, 
141, 136, 12, 13, 17, 239, 199, 212, 
291, 292 _13 přípojek 

3 | od kina okolo Olešky | 135,

 325, 45, 213, 347, 35, 315, 37, 38, 
40, 41, 9, 224, 34, 322, 303, 80, 81, 
317, 244, 236, 259, 82, 42, 83, 316, 
138, 328 a 260_29 přípojek 

4 | okolo mlýna | 290, 44, 305 a 
300 _4 přípojky 

5 | od radnice na Ptačák | 20, 21, 
24, 139, 233 a 267 _6 přípojek 

6 | u školky | 310, 15 a 295 _3 
přípojky 

7 | Hliňák | 324_ 1 přípojka 
8 | Beraňák | 242, 46, 232, 345, 

124, 226, 25 a 29 
9 | k Janatovy komoře. | 313, 84, 

302, 110 a 187 _5 přípojek 
10 | z náměstí ke kostelu | 11, 10, 

32, 108, 105, 8, 7, 6 a 5_9 přípojek 
11 | od kostela k Bělé | 225, 163, 

129 a 4 _4 přípojky 
12 | Vyšehrad | 1, 2, 151, 131, 

165, 160, 148, 147, 145, 152, 153, 
319, 314, 175 a 154 _5 přípojek 

13 | Vyšehrad boční  | 36, 334, 
309, 296, 311, 144, 143, 142, 264 a 
130 _10 přípojek 

14 | Malá strana konec | 71 a 
73_2 přípojky 

15 | Malá Strana | 76, 301, 74, 
75, 77, 134, 22 a 19 _8 přípojek 

16 | Račana | 119, 127, 128, 126, 
120, 123, 125, 121 a 351 _9 přípojek 

17 | k žel. př. na Lomnici | 79, 
221, 156, 157, 185, 241 a 240 _7 
přípojek 

18 | bytovky pod vl. zast. | 272, 
273 a 274 _3 přípojky 

19 | k vlakové zastávce | 271, 
270 a 159 _3 přípojky 
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20 | Větrov | 337, 326, 339, 342, 

350, 336, 341, 331, 335, 343, 333, 
327, 323, 340 a 346 _v této lokalitě 
dojde pouze ke zrušení stávajících 
septiků a čističek a následném 
propoji soukromé části kanalizační 
přípojky 

21 | Ptačák | 113, 297, 253, 57, 
52, 53, 61, 278, 98, 318, 279, 280, 
281, 282, 283, 284, 78, 275, 276, 
277, 308, 312, 299, 285, 304, 306, 
286, 287, 288, 289 a 330 | 
k přepojení této lokality dojde ihned 
po zrušení společného septiku, bez 
jakékoliv pomoci majitelů domů 

22 | Ptačák | 186, 72 | u domu čp. 
186 bude nutné zrušit stávající 
septik a dům čp 72 bude nutné 
napojit novou přípojkou do stávající 
splaškové kanalizace v komunikaci. 

2. etapa | individuálně, dle 
postupu 

realizace a zprovoznění jednotlivých 
přečerpávaček 

1 | od hranic po radnici | 49, 192, 
114, 258, 257 a 256 _6 přípojek  

2 | náměstí-hliňák | 103, 307, 169 
_3 přípojky 

3 | Berňák | 47_ 1 přípojka 
4 | Vyšehrad | 176, 162, 227 a 26 

_4 přípojky 
5 | Račana | 28 _1 přípojka 
6    | za mostem u Ničů | 33, 63, 

64, 23, 132, 135, 248, 250, 249, 247, 
14, 68, bez čp., 66, 245, 228, 229, 
230, 231, 65, fotb. kabiny, 55, 217 a 
54 _24 přípojek 

3. etapa | individuálně 
1 | Hliňák | 3 rozestavěné 

novostavby 
V současné době evidujeme již 

12 připojených nemovitostí, za což 
jsme velmi rádi a velmi pěkně 
děkujeme. 

  

 LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ | PŘED 25 LETY | ŘÍJEN 1996 

Je přílohou na webových stránkách městyse Libštát a na Facebooku. S ohledem na některé velice zajímavé články, 
které je dobré připomenout, jsem se rozhodl zveřejnit top článek přímo do aktuálního čísla zpravodaje.  

 

 

V úctě k Vám Pavel Janata | starosta 



   strana č. 9 

Informace z radnice 
OZNÁMENÍ PRO OBČANY 

Připomínáme občanům, aby si zkontrolovali, zda mají zaplaceny poplatky za odpady a psy na letošní rok. Studenti 
žádající o slevu mají povinnost předložit potvrzení o ubytování nebo studiu do 31.10. 2021 

Také je nutné přihlásit k poplatku za odpady nově narozené děti, neboť nejsou osvobozeny a vznikal by jim dluh. 
Poplatek za odpady zůstává na stejné výši – 500,- Kč za osobu a rok. 
Poplatek za psa se od roku 2021 zvedl na 200,- Kč v základní sazbě, důchodci – 100,- Kč, každý další pes 300,- Kč. 
Poplatky je možné zaplatit i účtem. Výši poplatků a variabilní symbol si můžete domluvit na tel. 481 689 547, e-

mailem nebo v kanceláři úřadu. 
Č.ú. 4428581/0100, e-mail: ucetni@libstat.eu 

Hana Matoušková 

Škola a školka v Libštátě 
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY

... a máme tu nový školní rok, 
snad nám všem přinese jen samé 
hezké zážitky, ne jako v loňském 
roce. 

Celé léto jsme nezaháleli a opět 
pokračovali v úpravách a zvelebo-
vání mateřské školy. 
Kompletně se tak zdařilo předělat:  

 - prádelnu - obklady, dlažbu, 
vanu, topný žebřík, sestavu skříní a 
polic včetně pracovního stolu 
předělání elektriky, odpadů. 

 - zázemí kuchařek – obklady, 
dlažbu, sprchový kout, WC, šatna, 
šatní skříň  

 - obě třídy - Žabičky i Berušky 
/včetně skladů pomůcek/ mají nově 
položené zátěžové lino 

 - sklady u tříd zároveň sloužící 
též jako povinné karanténní prostory 
(pro izolaci osob vykazujících 
příznaky nakažlivých onemocnění), 
jsou vybaveny sestavami skříní, 
knihovnami, policemi, stolkem a 
úložnými kontejnery 

- byly vyměněny všechny vnitřní 
dveře a doplněny o názvy (popisky) 
místností 

- pokračovala i výměna krytů 
radiátorů 

- po vymalování prostor tříd, 
heren, skladů prádelny, zázemí 
kuchařek a chodby…., jsme prostory 
vyzdobily dětskými dřevěnými výřezy 
a samolepkami, ve vestibulu umístili 
velkou, popisovatelnou magnetickou 
tabuli, sloužící jako hlavní nástěnka 
pro přehledné informování rodičů 

 V neposlední řadě jsem velmi 
ráda, že se po velmi dlouhé době 
podařilo vybourání obezděných 
kovových nádrží v kotelně, práce to 
byla opravdu ošklivá a velmi 
náročná. Pro školku tak vznikl velký 
prostor, který po nutných úpravách 
bude maximálně využíván 

 Že se toto všechno podařilo 
zrealizovat v poměrně krátké době 
chci velmi poděkovat našim již 
dlouholetým osvědčeným a spolehli-
vým „pracantům“ a to p. P. Janatovi 

st., Z. Urbánkovi, p. M. Kousalovi, p. 
V. Hodboďovi, dále pak za rychlou 
pomoc při zajištění ostatních prací 
technickým pracovníkům Městysu 
Libštát pod vedením p. J. Fejfara, p. 
J. Křížovi a p. P. Tláskalovi dále pak 
p. starostovi, zřizovateli Městysu 

Libštát       

 Od 1. září tak bylo vše 
připraveno na zahájení nového 
školního roku.  

 V rámci správního řádu bylo do 
MŠ řádně přijato 18 nových dětí, 
stejný počet dětí ze školky odešel, 
převážně do základních škol, a 2 
děti se odstěhovaly. Ve dvou třídách 
mateřské školy se tak ve třídě 
„Žabiček“ a „Berušek“ vzdělává 46 
dětí ve věku 2-7let.  

 O tom, jak se dětem daří a co 
všechno zvládají, jakých akcí se 
účastníme, rádi opět napíšeme. 

 
 S přáním příjemně prožitých 

podzimních dní Dana Kousalová 

ZÁŘÍ V NAŠÍ ŠKOLE 
Ve středu 1. září bylo krásné babí 

léto, proto byl nový školní rok 
zahájen před budovou školy. Po 
přivítání představila paní ředitelka 
nové posily pedagogického sboru 
Danielu Drncovou, Kateřinu 
Malečkovou, Šárku Šimůnkovou, 
Davida Hrušku a Zdeňka 
Čeřovského. Poté se žáci odebrali 
se svými třídními učiteli do učeben. 
Prvňáčky doprovodili kromě rodičů 

také deváťáci a o nové členy 6. třídy 
se postarali jejich spolužáci. První 
školní den byl zakončen oblíbenými 
bramboráky. 

Hned druhý den vyrazili žáci 7. 
třídy na adaptační pobyt, jehož cílem 
bylo připomenout třídní pravidla a 
oživit vzájemné vztahy. 

V následujícím týdnu odjeli na 
svůj adaptační pobyt také šesťáci, 

kteří si svá pravidla a vztahy teprve 
vytvářeli. 

V kulturním domě byla už od 
konce srpna připravena výstava 
„Junák – Skauti a skautky 
v Libštátě“, kterou postupně 
navštívily všechny třídy naší školy. 
Dětem se moc líbila a s chutí si 
vyzkoušely skautské obydlí i svou 
zručnost při vázání uzlů. 

mailto:ucetni@libstat.eu
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Škola a školka v Libštátě 
Třetí zářijový pátek patřil tradičně 

volejbalovému klání mezi školou a 
zástupci městysu. Nechyběla zdravá 
rivalita a soutěživost, obětavé 
výkony ani fanynkovská základna na 
obou lavičkách. Další sportovní 
výzva – branný kurz – byla 
připravena pro deváťáky. Kurz 
proběhl ve dnech 22. – 24. 9. na 
Benecku a děti se zde učily střílet ze 
vzduchové pušky, orientovat se v 
mapě, zdravovědu a také 
morseovku. Podle reakcí samotných 
žáků se „braňák“ velmi vydařil.  

Na konci měsíce si žáci 1. stupně 
užili promítání krátkých vzdělávacích 
filmů ve sférickém kině, které bylo 
postaveno v naší hale. 

První měsíc ve škole je za námi a 
doufejme, že i ty následující budou 
stejně povedené. Hlavně ať jsou „na 
živo“ a ne přes obrazovku. 

„To je naše obec“ – citace z knihy 

„TO JE NAŠE OBEC“ ROK VYDÁNÍ 1968, AUTOR PAN LADISLAV LUKÁŠ 

SVATBY 
Než k nim došlo, musel si ženich 

opatřit u direktora panství "cedulku", 
čili povolení k svatbě. Za to musel 
vysázet určitý počet stromů u silnice. 
Pak následovaly námluvy. Než se s 
nimi započalo vyjednával družba 
mezi oběma rodinami o výši věna a 
výbavu Někdy se objevily neshody, 
ale to si již zkušený družba věděl 
rady. Tady se něco slevilo, tam se 
opět přidalo a tak jednání 
pokračovalo.U nás nebývalo věno 
nevěstino valné. Nevěsta ze statku 
dostávala např. 200 zlatých šajnů, 3 
peřiny v režných sypkách a modrých 
cíchách, skříň, truhlu a nějaký kus 
dobytka. Námluvy se konaly 
obyčejně v neděli odpoledne ve 
stavení nevěstiných rodičů. Při nich 
bylo možno jen ústně potvrdit to, co 
bylo rodičům obou stran již známo. S 
družbou přišel ženich a jeho rodiče. 
V nepřítomnosti nevěsty požádal 
družba její rodiče o svolení k svatbě. 
Nevěstin otec vyzval hosty, aby se 
posadili a poslal pro dceru. Když 

přišla, zeptal se krátce, zda 
přítomného mládence chce. Děvče, 
samozřejmě se sklopenými zraky, 
řeklo své " ano ", načež rodiče tedy 
prohlásili, že jsou rovněž pro to. 
Družba přitáhl nevěstu k ženichovi, 
snoubenci se dali hubičku a všichni 
zasedli ke stolu. Nevěsta dala 
buchty a ženich obyčejně kořalku, 
kterou do konce jednání pečlivě 
ukrýval. Pak se konaly přípravy k 
svatbě. Ta se mohla konat každý 
den v týdnu kromě pátku, který býval 
považován za nešťastný den. 
Rodiče pozvali hosty, družba 
mládence a družičky podle zámož-
nosti nevěsty až 20 párů. Ve 
svatební den vyhlížela nevěsta 
ženicha z komory, aby ho viděla 
dříve než oni. To proto, aby jí měl 
stále rád. Družba vstoupil do 
světnice se ženichem a žádal o 
svolení, aby směl přivést nevěstu. 
Když dostal povolení, šel se 
ženichem ke komoře, v níž byla 
nevěsta ukryta. 

Zaklepal na dveře a požádal o 
vydání nevěsty. Často vyvedli z 
komory ošklivou bábu a představili ji 
ženichovi. Ten se bránil, až konečně 
přivedli pravou nevěstu Na to ženich 
s nevěstou poklekli před rodiče a 
dostali požehnání. Nevěsta při tom 
děkovala rodičům za vychování, 
ženich za nevěstu. Pak se něco 
pojedlo a šlo se v průvodu do 
kostela. Jen bohatší nevěsty jely 
kočárem. Při cestě do kostela stříleli 
přátelé svatebčanů z pušek nebo i z 
hmoždíře, by děti mladých manželů 
nebyly hluché. Svatebčanům bývala 
zatahována cesta a nabízeno připití 
slovy: 

Pěkně vítám, páni hosti, 
vítám vás s libostí, 
vinšujeme vám dobrou svarbu, 
byste se dobře měli 
a ve všem dobrém setrvali. 

Svatebčané se vykoupili drob-
nými penězi a dětem házeli / metali / 
metáčky, což byly malé koláčky. Po 
oddavkách se celá svatba zastavila
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„To je naše obec“ – citace z knihy 
v hospodě a pak se teprve jelo 
domů, kde byla hostina. 

Svatební hostina byla jedno-
duchá a zdaleka se nepodobala 
dnešní nejjednodušší tabuli. Nejdřív 
přišla polévka, pak hovězí nebo 
vepřové maso. někdy ještě jitrnice a 
koláče. Zapíjelo se pivem. 

Černou kávu naši předkové 
neznali. Na větších svatbách bývali i 
muzikanti, jídla připravovaly 
vyhlášené kuchařky a u stolu 
pomáhal družba a mládenci. Před 
zahájením oběda promluvil družba: 

Příjemnost a chuť vzácným 
pánům hostům, 
ať užíváme těch darů božských 
ke zdraví a veselosti. 
Vysocevážení páni hosté! 
Oznamuji vám s uctivostí, 
abyste při té veselosti 
na své nějaké potřebnosti 
mě vždycky omlouvali, 
jenom nikdy neuhodili. 
I také mládenci moji 
na službu všem pilně stojí, 
obzvláště pannám družičkám. 
Kdo chce mít nějakou službu, 
jen ať zavolá na družbu 
anebo na mé mládence. 
a hned dosáhne kredence / 
pohoštění /. 

A aby hodovníci nezapoměli pro 
jídlo na muzikanty a kuchařky, 
družba pokračoval:  

Vysoce vážení páni, šlechetní 
panicové a panny! 

Přítomní páni muzikanti, 
majíce mnohé instrumenty, 
na něžto činí muziku, 
skládají ústní supliku, 
abyste se k nim naklonili 
a laskavě oblíbili 
jim peněžitý dar dáti, 
že budou se chutí hráti. 
Což já na místě jich přednášeje 
za to uctivě žádám. 

Kuchařka z kuchyně 
skládá též žádost uctivě, 
byste se k ní naklonili 
a dárek jí udělili, 

by ona svá bílá roucha, 
pošpiněná od capoucha 
ona mohla vyčistiti 
a vám ochotně sloužiti nejen 
dnes, 
ale každý den, 
komu se líbiti bude jen. 
Přitom vinšuje krátce, 
abyste z její práce v těchto 
jídlech užívali, 
stálé zdraví nabývali 
a dočkali se toho i my, 
že chce také strojit křtiny. 

Peníze pro kuchařku házeli 
svatebčané do mísy s vodou nebo 
do talíře krupičné kaše. 

Po těchto promluvách se pustili 
už vyhladovělí hosté do jídla a po 
prvním nasycení se začalo s přípitky 
mládenců a družiček. Starší 
mládenec oslovil starší družičku: 

Ctná panno, starší družičko, 
jménem nazvaná Aničko, 
potěšte dnes mé srdíčko. 
S tím vaším překrásným věncem, 
nezhrdejte mnou mládencem. 
Já zas na místo odměny 
chci mít lásku bez poskvrny. 

Starší družička odpověděla: 

Pane družbo i mládenče, 
připíjejte nám na věnce. 
Naše věnečky jsou drahý 
a přivezené až z Prahy. 
Která si jej vážit nechce, 
hned jej dá nebo ztratí lehce. 
Ale my s boží pomoci 
střežíme jich ve dne v noci 
a vám jich nedáme žádná 
byť i kapsa byla prázdná. 

A protože se nezapíjelo jen 
pivem, ale také kořaličkou, byla 
nálada stále veselejší a přípitky 
nebraly konce. Byly i žertovnější. 
Tak družička se vysmívala mládenci, 
který už po druhé vybírá na 
muzikanty: 

Když jsem šla okolo Lhoty, 
našla jsem tam kalhoty. 
Neměly nohavice ani límce, 
byly našeho nejstaršího 
mládence. 

Ten jí to nezůstal dlužen: 

Když jsem šel do Tříče, 
našel jsem střevíce, 
neměly nárty ani podrážky, 
byly nejstarší panny družičky. 

Po svatební hostině následovala 
někdy taneční zábava a ta nebyla 
jen pro zvané. 

O půlnoci bylo čepení nevěsty. 
Ženy odvedly nevěstu do komory, 
sundaly jí věnce z hlavy, rozebraly 
pentle a rozpletly vlasy. Nejstarší ze 
žen nebo nevěstina kmotra posadila 
nevěstě na hlavu již dříve připravený 
čepec na znamení, že již patří mezi 
vdané. Pak následoval již život se 
vším, co vždy přinášel a přináší. 
Někdy byl takový, že jeho 
nejsvětlejším bodem byla jen 
vzpomínka na svatební den. 

  
LIDOVÉ BÁSNICTVÍ. 

Tradiční lidová kultura se v 
Libštátě neudržela do dneška, jak 
tomu je na některých místech. 
Příčinou toho byly rychlé a pronikavé 
změny hospodářského a 
společenského života jako následek 
stavby železnice a založení 
textilního průmyslu, pak silniční 
spojení a tím spojení se světem a 
určité zlepšení životní úrovně 
obyvatelstva, které se zbavovalo 
staré životní formy. Jednotlivé druhy 
lidového básnictví, pokud se vůbec 
zachovaly, jsou málo známé a dnes 
nežijí už vůbec.V tisku byly 
zachyceny teprve sborníčkem 
Lomnice n./Pop. a v rukopise 
zachránil řadu písní a pověstí atd 
pokud vím, jen jediný občan / Josef 
Láska Libštát čp.142. / 

V tradici naší obce jsou 
zastoupeny až na pohádky a 
legendy všecky vyprávěčské druhy, i 
když ne ve stejném měřítku: pověsti, 
pověrečné povídky, humorky a 
vzpomínková vyprávění. 

Ladislav Lukáš
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Historie a současnost 
DŮM ČP. 34

Roku 1654 byl místo spálenište 
vystavěn dům Janem Devátým. Toto 
původní stavení stálo v místě 
vchodu do Kulturního domu. Kolem 
roku 1880 dům vlastnil semínkář 
Matouš. Při sčítání roku 1910 je zde 
zapsáno 16 osob, 3 rodiny. Roku 
1921 je zde zapsáno rodin 5 – 19 
osob. Kolem roku 1930 zde bydlel 
švec Stránský. 17. Prosince 1947 
koupila dům obec. Roku 1982 byl 
dům vyjmutý z bytového fondu a 
v prosinci provedena demolice. Roku 
1984 proběhly terénní úpravy po 
demolici. 
 

 
Současné čp. 34 stojí pod 

kostelem. Jedná se o bývalou 
stodolu, která patřila k čp. 9. Roku 
1982 žádají noví majitelé Šmídovi o 
přestavbu. Roku 1988 vlastní 
stavení Slabihoudkovi a probíhá 
kolaudace rekreačního domku, 
přiděleno je čp. 34. Nyní vlastní 
Tomáš Slabihoudek. 
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Knihovna v Libštátě 
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY – OCENĚNÍ – NOVÉ KNIHY – HOST KNIHOVNY

Měníme otevírací dobu na pátek 13:00 – 16:00, doufáme, že je tato 
změna ku prospěchu čtenářů. 

V soutěži Knihovna roku 2021 získala naše knihovna Ocenění za 
vytvoření příjemného prostředí knihovny a za příkladnou správu 
sociálních sítí. Slavnostního předávání cen v Zrcadlové kapli 
Klementina se účastnil i náš pan starosta, kterému děkujeme za podporu. 
Ve druhé kategorii - Městská knihovna 2021 - zvítězila Městská knihovna 
Semily. Z jejich vítězství máme velkou radost a jsme přesvědčeni, že si 
vítězství zaslouží.  

Do knihovny dorazila hromada nových knih. Většina z nich přijde do 
dětského oddělení (knihy k ALBI tužce, knihy autora Roalda Dahla, knihy 
série Ema a její kouzelná zoo, a mnoho dalších). Nezapomněli jsme ani 
na čtenáře, kteří již nevybírají v dětských knihách. ☺ Děkujeme tímto 
také za darované knihy od pana Kříže. Po obalení budou zařazeny do 
fondu našich knih. 

V pátek 5.11. v 17:00 nás navštíví paní PhDr. Jarmila 
Bachmannová, CSc. se svými knihami o Podkrkonoší. Paní 
Bachmannová se již od studií věnuje češtině, zejména rodnému 
podještědskému a podkrkonošskému nářečí.  

Během jejího povídání vyslechneme autentické nahrávky podkrkonošského nářečí, které autorka pořídila při studiu 
místního dialektu od pamětníků. Mezi její díla patří například Podkrkonošský slovník, série Podkrkonošské vyprávěnky a 
autentické příběhy Za života se stane ledacos, a další. Na toto setkání jste srdečně zváni. 

Těšíme se na návštěvu. 
Anežka Plívová, Marie Kafková a Liduška Šimůnková 

Na skautské stezce – Sto let se semilskou vartou 
LIBŠTÁTSKÝ PŘÍBĚH 

Naše dětství Libštátě bylo 
nádherné, zábavné, plné her a 
dobrodružství. Skaut byl jeho 
úžasnou a zásadní součástí nejen 
pro nás dva, ale pro mnoho dalších 
libštátských dětí. V tomto krátkém 
příspěvku bychom chtěli na tuto 
životní etapu trochu zazvzpomínat, 
ale zejména vyjádřit velký dík a úctu 
našemu milému bratru Panovi, který 
má na svědomí mnoho dobrého.  

Od kopce z nádraží dolů k 
Olešce jsme se všechny děti dobře 
znaly, protože ploty ani žádné 
technologie nám tehdy v cestě za 
kamarádstvím nebránily. Ba naopak. 
Bodnárovi, Lukešovi, Novotní, 
Machovi, Maťátkovi, Pavlovi, 
Čornaničovi, Janatovi a další, to byla 
ta správná parta "kolem nádraží". 

V roce 1992 se stala ona zásadní 
věc. Pan Jiří Belda, jehož přezdívka 
byla Pan, avšak všechny děti mu 
neřekli jinak než “Bratře”, se rozhodl 

založit v Libštátě skautský oddíl. 
Když se o tom dozvěděla naše 
mamka, pro kterou skaut skončil 
bohužel v šedesátém osmém, tak 
nás stejně jako mnoho libštátských 
rodičů bez váhání přihlásila. Na 
první schůzce jsme se s radostí 
potkali s mnoha známými dětmi ze 
sousedství, ale také se spoustou 
dětí ze vzdálenějších koutů Libštátu, 
se kterými jsme se vídali jen při 
přestávkách na základce. Díky tomu 
vznikla nová kamarádství napříč 
Libštátem, od nádraží, Malou stranu, 
Vyšehrad, Ptačák, po Končiny až ke 
Hranicím.  

Klubovnu jsme měli v přízemí 
libštátské mateřské školy. Bratr Pan 
se o ní staral s nebývalou péčí a 
bylo v ní vše, co má ve správné 
klubovně být. Pečlivost a 
starostlivost bratra Pana se 
projevovala i na výbavě místních 
skautů. Každý kroj byl jak z příručky, 

veškeré odborky a nášivky jsme měli 
na milimetr přesně našité. Náš 7. 
oddíl vynikal i v tom, že měl krom 
družinových vlajek i vlajku oddílovou. 
Největší vizitkou a tím myslím 
největší v daném slova smylu, byla 
naše vývěska. Po dlouhá léta nám 
totiž jako vývěska sloužila výstavní 
vitrína u nákupního střediska, která 
měla na výšku 2m, hluboká byla cca 
1m a dlouhá byla asi tak 12 metrů. 
Nebylo v ní žádné nevyužité 
místečko a nyní by mohla sloužit 
klidně jako muzejní expozice. Tímto 
si dovolím říci, že jsme měli největší 
a nejkrásnější skautskou vývěsku v 
republice a možná i v celém širém 
světě.  

Schůzky a výpravy probíhaly 
pravidelně za každého počasí. 
Většina z nich byla po blízkém i 
širším okolí Libštátu. Vždy jsme se 
dozvěděli něco o historii těchto míst 
a vzniku jejich zajímavých názvů, 
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Na skautské stezce – Sto let se semilskou vartou 
jako například Kavkazsko, Bryndov, 
Údolí Slibů, Hvízdalka…Každá z 
těchto krásných výprav byla 
avizována tajemným vzkazem v naší 
vývěsce. Prvním oříškem bylo tento 
vzkaz najít a dalším bylo odhadnout, 
kam tato výprava bude směřovat. 
Nikdy to však nebyl jen obyčený 
výšlap. Tyto výpravy byly 
samozřejmě spojeny se skautskou 
praxí, zejmnéna s poznáváním 
dřevin a rostlin, dále se stopováním, 
signalizací a dalšími umy, bez 
kterých by nebyl skaut skautem. 
Věřím, že díky těmto výpravám jsme 
si ještě víc zamilovali náš kraj.  

Později probíhaly výpravy i do 
větších dálek. Bylo jich dost a každý 
z nás má ty své, které se mu vryly 
do paměti. Myslím, že pro většinu z 
nás je to legendární expedice na 
žumberské tábořiště, těsně před 
prvním táborem. Motoráčkama z 
Libštátu do Zaječic s čekáním v 
Pardubicích a hurá do 
bítouchovských a žumberských lesů. 
Bylo vedro, tak někteří z nás skočili 
do Straky a čas pěkně ubíhal. Tu 
najednou bratr Pan zavelel odchod. 
A podle nasazeného tempa nám 
začalo být jasné, že máme jaksi 
naspěch. Poslední kilometry si 
mnozí z nás už nepamatují, protože 
jsme skoro celou cestu běželi, 
někteří dokonce ještě v plavkách. 
Bylo jasné, že ten jediný a poslední 
spoj musíme stihnout, jinak budeme 
spát někde v poli. Ujíždějící vlak 
jsme si šikovně nadběhli a podařilo 
se nám ho díkybohu zastavit. Tato 
historka se na papíře zdá možná 
celkem ordinérní, ale věřte, že do 
dětských duší se takové 
dobrodružství zapíše navždy.  

Nedílnou součástí 7.oddílu Lípa 
Libštát byly společné aktivity se 
"Semiláky". Vždy jsme se těšili, až si 
na atleťákách pěkně poměříme síly 
a dětem z města ukážeme, jak se 
běhá a skáče, a to se podařilo, 
protože jsme vždycky přivezli několik 
medailí. Spolu s tradičním 
“Svojsíkáčem” a slavnostním ohněm 

sv. Jiří měly tyto akce krom 
sportovního a skautského vyžití 
zejména dimenzi osobní, lidskou, a 
to v podobě společných zážitků a 
nových přátelství, které pro mnohé 
znás trvají doteď. 

Vyvrcholením roku je pro 
každého skauta tábor. My měli 
obrovské štěstí v tom, že tábor 
našeho střediska se konal a stále 
každoročně koná na louce poblíž 
Žumerka v kraji Ždárských vrchů a 
Železných hor. Na tomto táboře jsme 
se poprvé zúčastnili jako samostatný 
oddíl pod taktovkou bratra Pana. V 
dalších letech jsme se již rozptýlili 
mezi semilské světlušky, vlčata, 
skautky a skauty, čímž jsm posílili 
jejich družinky. Toto však nebyla 
jediná posila z Libštátu. S 
libštátskými skauty objevil kouzlo 
tábora i Šaman – obvodní lékař z 
Libštátu Vítek Šlechta, který 
doposud jezdí na naše tábory jako 
zdravotník. Další posilou z naší 
malebné obce je Dušan Bodnár, 
který již nespočet let zásobuje mlsná 
a nenasytná hrdla táborníků 
vybranými pokrmy z jeho táborové 
kuchyně, jako jsou těstoviny z 
východu, rožněné selátko či jeho 
proslulé bramboráky. V neposlední 
řadě musím zmínit libštátské tatínky, 
kteří pomáhali se stavbou a 
bouráním tábora.  

Zážitky z tábora je velmi těžké 
popsat slovy, tábor se prostě musí 
zažít. Strávit téměř měsíc v krásné 
přírodě společně se skvělými lidmi. 
Bez elektřiny, bez moderních 
výdobytků. Na vlastní kůži si prožít 
příběhy etapových her, které vám 
umožní stát se Zaklínačem či letcem 
RAF a které Vás přenesou do světa 
vikingských ság či do Středozemě. 
Uložit si do paměti slova písní 
táborových ohňů a doslova si vrýt do 
srdce chvíle jako jsou skládání 
skautského slibu či plnění zkoušky 
třech orlích per. Nechat vzniknout 
přátelství, která vydrží navždy. 
Poznat první lásky… 

 

Žumberk má prostě své kouzlo a 
moc, to vám potvrdí každý, kdo tam 
byl. A jak dopisuji tenhle odstavec, 
zavřu oči a cítím jemný závan kouře 
z táborových kamen, vůni borového 
lesa a slyším zpívat známné hlasy 
”Junáci vzůru, volá den...” Tábor je 
zkrátka tou nejlepší odměnou.  

S přibývajícím věkem se většina 
z nás začala věnovat studijním 
povinnostem a novým zájmům a z 
Libštátu jsme se začali rozprchat. 
Mnoho z nás však pokračovalo v 
činnosti v oddílech v Semilech. Na 
krátkou dobu se podařilo skaut v 
Libštátě znovu o víkendech rozjet, 
pod taktovkou Ondřeje Matějky a 
Míši Bodnárové a nás starších 
zkušených, kteří jsme zároveň začali 
chodit na schůzky do semilské 
klubovny. 

Vše má svůj vývoj, začátek, 
průběh, konec, ale i pokračování, a 
tak to je i s libštátským 7. oddílem. A 
toto krátké vyprávění zdaleka 
nemůže obsáhnout vše, co se za ta 
léta v Libštátě událo. Majka, Lišák, 
Bubo, Rys, Křepelka, Zajíc, Lesana, 
Šakal, Havran a mnoho dalších by 
zajisté přidali svoje zážitky. Na to by 
však byla jedna kniha málo. Každý z 
nás dnes píšeme svou vlastní životní 
kapitolu a bojujeme ve vlastních 
etapovkách. Troufám si říci, že skaut 
v našem životě zůstal, i když zrovna 
v žádném oddíle zapsaní nejsme. 
Konkrétnější nebudu, protože jak je 
známo, to pravé je skryté, těžce 
popsatelné, to můžeme vidět jen 
srdcem.  

Nakonec nezbývá než poděkovat 
všem členům, rádcům, vedoucím, 
rodičům, ale zvlášť a zejména bratru 
Panovi. Díky, Bratře, že jsi nás ke 
skautu přivedl, věnoval nám dětem 
obrovskou energii, čas a mnohému 
jsi nás naučil. 

Na základě vlastních vzpomínek 
sepsali Vlčice a Mravenec, alias 
Formik, alias Daniela Johnsen a 
Vladislav Bodnár.  
 
Citováno z knihy Iva Navrátila a kol. 
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Pozvánky 
ROK-LINKA - PÉČE O DĚTI V PŘÍRODNÍM PROSTŘEDÍ

Vážení a milí čtenáři Libštatského 
zpravodaje, rádi bychom vám 
představili Rok-linku, péči o děti v 
přírodním prostředí na nedalekém 
kopci nad Košťálovem.  

Péče o dítě se nese na vlně 
volné hry, respektujícího, laskavého 
přístupu k dětem a jejich 
individuálním potřebám. Hlavním 
cílem je rozvoj vztahu dětí k 
přírodnímu prostředí. Celodenní 
pobyt dětí v přírodě přináší příznivé 
účinky na organizmus dítěte, 
posílení imunity, uvolnění 
negativních emocí a citlivější 
vnímání ke všemu živému. Dítě si 
tak přirozeně vytváří kladný vztah k 
přírodě a přírodnímu prostředí. Dítě 
je učeno rytmu koloběhu života 
samotným prožitkem např. střídáním 
počasí během ročních období.  

Přidejte se k nám a podpořte 
přirozený vývoj vašich dětí, který je 
přímo ovlivněn čistými formami, 
vytvořenými samotnou přírodou v 
krásném prostředí Rok-linky v 
Košťálově 134. Rok-linka je 
obklopena smíšenými lesy, loukami 

plnými bylin, květin a broučků, 
nedaleko zázemí se nachází 
nádherné prameniště Valdického 
potoka, na jaře plné nádherných 
jarních bylin. Děti zažívají celoroční 
péči o zahradu, kompostování, setí, 
sázení, zalévání i sklízení, chodí ke 
slepičkám. K odpočinku a odpoled-
nímu výtvarnému počínání využí-
váme maringotku a stan (v zimě 
obojí vytápěné kamínky). 

Pro zajištění maximálního 
pohodlí a bezpečí Vašich dětí 
provázejí skupinku max. 12 dětí dva 
průvodci. Kapacita je omezená, 
doporučujeme proto rezervovat si 
místo včas. Dřívější žádosti mají 
přednost při výběru dnů docházky. 
Doporučujeme také vyzkoušet v 
Rok-lince nejprve program Terapie 
lesem, při kterém jsou rodiče 
přítomni po celou dobu programu se 
svými dětmi. Poznají tak pozitivní 
vliv přírody na lidský organismus 
přímo, např. uvolněním se z 
negativního rozpoložení. Rodiče se 
po absolvování mohou také lépe 
rozhodnout, zda je Rok-linka 

vhodnou formou péče pro jejich dítě. 
Děti se navíc většinou v přítomnosti 
rodiče lépe adaptují na nové 
prostředí, doprovázející osobu a na 
děti ve skupince. 

Průvodkyněmi jsou a na Vaše 
děti se těší Renata Skřivánková 774 
247 473, Miroslava Semecká 736 
102 390, Veronika Uzlová a Zuzana 
Šalplachtová. 

Více informací na FB stránkách 
Rok-linka, www.loonaren.cz/hlidam-
deti nebo na výše uvedených 
telefonních číslech. 

Veronika Uzlová 

 

DIVADELNÍ HRA IL CONGELATORE
Kočovné divadlo Ad Hoc uvádí Il 
Cogelatore – Zmrazovač, opera 
mafia o třech dějstvích. 

Divadelní hra IL 
CONGELATORE vtáhne publikum 
do USA za podivných časů 
prohibice. Ve třech jednáních 
vypráví o osudech dobře 
etablovaného mafiánského klanu a 
sleduje cesty přistěhovalců v Novém 
světě. Komediální operní drama plné 
napětí a morálních dilemat je 
prošpikováno hudebním géniem 
Mozarta, Verdiho, Pucciniho, 
Leoncavala, Bizeta a dalších mistrů. 
Romance a akce, živý orchestr, 
mrtvé mrtvoly. Přežijte v časech 
kmotrů a možná přijde i happy end. 

 
V sále je přísně zakázána konzumace zmrzliny! 

Neděle 24.10.2021 17:00 - Košťálov - Sokolovna 
Vstupné: 100 Kč.
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Pozvánky
LIBŠTÁTSKÉ POZDNÍ LÉTO 2021 

19. ročník kulturního festivalu 

EVANGELICKÁ SLAVNOST K 240. VÝROČÍ TOLERANČNÍHO PATENTU 
Program slavnosti: 
14,30 – 15,00 „Připomínka 240. výročí vydání tolerančního patentu, život 

evangelíků v době pobělohorské a v prvním desetiletí náboženské tolerance“ – 
Petr Hudec 

15,15 odhalení památníku, kamenosochařského díla Jindřicha Beneše – Kde 
se vzal symbol kalicha s Biblí a co znamená? 

15,30 pohoštění všech přítomných 
16,00 koncert skupiny MRTVEJ: M. Rejchrt – klávesy, zpěv; R. Tvrdík – 

kontrabas, zpěv; T. Molnár – zpěv (písně z evangelických zpěvníků) 
V prodeji bude kniha Petra Hudce „Libštátský evangelický sbor v letech 1945 

– 2020“ – 180Kč 
Neděle 17. října od 14,30h v areálu evangelického kostela 

Vstupné dobrovolné. 
 

PODZIMNÍ DOBROČINNÝ BAZAR
Farní sbor ČCE v Libštátě Vás všechny zve na Podzimní dobročinný bazar 

do Kulturního domu v Libštátě. 
Nabízíme oblečení dětské, dámské, pánské, obuv, sportovní vybavení, 

hračky, domácí potřeby aj. Převážně dovezeno ze SRN. 
Příznivé ceny (od 5,- do 200,- Kč). Přijďte si vybrat. Pozvěte své přátele a 

známé 

Úterý  26.10.  10 – 18h 
Středa  27.10. 10 – 18h 
Čtvrtek  28.10. 10 – 18h 
Pátek 29.10.  10 – 18h 
Sobota 30.10.  10 – 14h 
 

 

SYLVIE BEE ZPÍVÁ ŠANSONY 
Sylvie Bee se šansonu věnuje již více než 

10 let. Spolupracuje s výraznými hudebními 
osobnostmi  

Moravskoslezského kraje, ale také 
například s šansoniérem Joelem Brosem. 
V roce 2011 získala první místo na mezi-
národní soutěži v interpretaci frankofonní 
písně, která se konala ve Splitu.  

Několikrát vystupovala na Festivalu 
v ulicích, který je součást multižánrového 
hudebního festivalu Colours of Ostrava. 
Vystupovala v pořadech Kultura.cz České 
televize či Dobré ráno s Českou televizí, 
několikrát byla hostem Českého rozhlasu 
Ostrava.  

Do jejího repertoáru patří známé písně 
nejen Edith Piaf, J. Brela, Ch. Aznavoura, ale i 
Hany Hegerové či Marty Kubišové.  

Díky jejímu výraznému, expresivnímu 
pojetí hudby a projevu, se přenesete do 
zákoutí francouzských kaváren nebo rušných 
pařížských bulvárů. 

V Libštátě vystoupí s klavíristou Václavem 
Kramářem. 
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