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V Libštátě to ŽIJE
1.

1./ První jáhenská služba Pavla Šimůnka v Libštátském
kostele sv. Jiří | ne 17/10 | starosta
2.-5./ Evangelická slavnost k 240. výročí tolerančního
patentu | 15/10 | p. Ing. V. Kříž
Dne 15. 10. 1781 vydal císař Josef II. Toleranční
patent, který umožňoval evangelíkům po více než 150
letech se přihlásit svobodně ke svému náboženskému
vyznání. Na základě patentu i v Libštátě evangelíci
vyšli z ilegality a přihlásili se k církvi reformované i
luterské. Tuto událost si sbor ČCE v Libštátě připomněl
v neděli 17. 10. 2021 přednáškou, koncertem a
odhalením památníku, který zhotovil z místního
červeného pískovce Jindřich Beneš z Nové Paky. Jde o
symbol českých evangelíků Bible s kalichem. Při
odhalení se četla jména těch, kteří se přihlásili k církvi
reformované na jaře v roce 1782. P. Hudec
6./ Sylvie Bee zpívá šansony | 23/10 | p. M. Jermář
V sobotu 23 10.2021 se konal v evangelickém kostele v
Libštátě krásný koncert. Pro cca 60 účastníků zpívala
Sylvie Bee šansony
7.-9./ Hospodský kvíz – pořádal Spolek Kroužek za
podpory městyse Libštát | pá 5/11 | sl. A. Jechová
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V Libštátě to žije
6.

7.
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Informace z radnice
BUĎTE ZDRÁVI VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ SOUSEDÉ, ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE,
Tak takový stavební kolotoč, který v tu teď v Libštátě kvůli celkovému rekonstruování místních komunikací máme, asi
nikdo nikdy nepamatuje, dá se říct, že je to někdy hotové peklo. Samotná realizace kanalizačních stok byla oproti
tomuto celkovému rekonstruování místních komunikací úplná pohádka. Radost při pohledu, a hlavně po projetí nebo
projití po nově zrekonstruované komunikace, třeba na Vyšehradě, nebo z náměstí do Hlíňáku, nám však za to chvilkové
peklo určitě stojí. Ty nové kompletně zrekonstruované silnice nám tu všem zpříjemní život a věřím, že vydrží co možná
nejdéle.
Mám velikou radost, že to u nás v Libštátě stále žije, což uvidíte v naší pravidelné rubrice „V Libštátě to žije“ a jestli
to bude žít i dále, bude záležet na vládních koronavirových opatřeních. Rozsvěcení Vánočního stromečku a čerti tedy
budou, nebo nebudou, to Vám tedy v tuto chvíli nedokáži bohužel napsat, uvidíme, jaká bude situace a vše se případně
dozvíte, přes mobilní rozhlas. Je opravdu těžké v této těžké době něco plánovat.

PRODEJ SMRKOVÉHO PALIVOVÉHO ŠTÍPANÉHO

KANALIZACE V LIBŠTÁTĚ |

DŘEVA

PŘEPOJOVÁNÍ DO NOVÉ KANALIZACE

Máme velikou radost, že máte zájem o naše libštátské
štípané palivové dřevo. Jedna objednávka střídá druhou
a za to jsme velice rádi. 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.

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 stanicemičerpadly) 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 zamyšleno 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 (tel.:724 180 470); pan Karel
Mádle ml. (tel.: 734 854 035); pan Miroslav Doškař (tel.:
724 224 672); pan Jaroslav Polák (tel.: 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. 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)
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OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO STAVBĚ KANALIZACE
Stále nám počasí přeje, a tak
provádíme celkové opravy místních
komunikací 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.) Na
tuto vrstvu se realizuje podkladní
asfaltová vrstva, po jejíchž realizaci
se do její výšky zvedají kanalizační
poklopy a vodovodní šoupata se
zvedají do budoucí finální vrstvy
asfaltu. Po položení finální vrstvy
asfaltu bude zbývat vyfrézovat a
vytáhnout (podbetonovat speciální
směsí) kanalizační poklopy do finální
asfaltové vrstvy, kterou budou
kopírovat. Poté by mělo dojít k
úpravám sjezdů (pokud se novou
silnici změnily trochu výškové

poměry) na okolní pozemky a třeba i
dosypání krajnic.
Bylo stanoveno pořadí, v jakém
sledu by práce měly probíhat, to se
však trochu muselo vzhledem
k různým okolnostem poupravovat.
Co máme tedy hotové, rozpracované
a co nás ještě čeká, pokud nám
bude počasí přát.
1/ Vyšehrad | chybí vyfrézovat
kanalizační poklopy a doladit některé
sjezdy na okolní pozemky |
plánovaná výhybna bude řešena
samostatnou akcí
2/ z náměstí k rd čp 292 (paní
Holcová) | chybí vyfrézovat
kanalizační poklopy
3/ odbočka k DPS | chybí vyfrézovat
kanalizační poklopy
4/ od kina k tenisovému kurtu | chybí
vyfrézovat kanalizační poklopy a
doladit některé sjezdy na okolní
pozemky
5/ od radnice na Ptačák a Větrov |
realizuje se
6/ odbočka ke školce | realizuje se
7/ od rd čp 33 (p. Uzel) k mostu u
Ničů | realizuje se

VÁNOČNÍ STROM NA NÁMĚSTÍ
Máte na svém pozemku vhodný strom, který by ozdobil sváteční náměstí
ve vánoční čas u nás v Libštátě? Pokud ano, budeme velice rádi, když se
nám co nejdříve ozvete, abychom se na stromek přijeli podívat a případně se
domluvili. Velmi pěkně děkujeme.

8/ od kina k radnici (Beraňák) |
realizuje se
9/ k bytovkám pod vlakovou
zastávkou, k vlakové zastávce |
realizuje se
10/ Malá Strana | čeká se na opravu
11/ Račana | čeká se na opravu
120/ k Janatovy komoře | čeká se na
opravu
13/ Karlov, od parkoviště za
fotbalovou bránou po napojení na
krajskou silnici u rd čp. 56 (statek) |
čeká se na opravu
14/ náměstí (jen v místě stavby
kanalizace) | čeká se na opravu
15/ napojení pod Ptačákem (u rd čp
304) a u lávky na Malou stranu |
čeká se na opravu
Pokud půjde vše tak, jak má a jak
bylo přislíbeno, tak by se mělo vše
zrealizovat ještě letos, tedy pokud se
nestane něco nepředvídatelného, a
počasí nám bude přát. Je to pro nás
všechny nepříjemné, ale výsledek
bude stát za to a budeme mít krásné
a nové silnice, děkuji Vám za
vstřícnost a trpělivost.

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ
Fotografii na titulní stranu „Černé
moře“ vyfotografoval starosta Pavel
Janata.
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VÁNOČNÍ STROMKY Z NÁMĚSTÍ
V Libštátě bylo vždy před Vánoci zvykem, že v našich
obecních lesích formou prořezávky vyřežeme několik
smrčků, které by byly vhodné jako vánoční stromečky na
Vánoce do Vašich domácností. A tak jsme prořezávali,
prořezávali a prořezávali, že se z toho stala taková
tradice, kdy byly k dispozici před Vánoci na náměstí volně
k odebrání stromečky na Vánoce. Bohužel nastala
situace, že už není co prořezávat, a tak Vánoční
stromečky z náměstí letos nebudou.
Tak, jako do Libštátu všichni z v minulosti okolí jezdili
k vyhlášenému panu Svobodovi na náměstí pro boty, tak
dnes z širokého okolí jezdí do Libštátu pro vánoční
stromky k vyhlášeným pěstitelům Vánočních stromů
rodině Janatovým, do dvora. Pojďme je v této nelehké
době podpořit a koupit si u nich Vánoční stromeček. Jsou
v tomto odvětví fakt dobří, a zkuste se jich třeba někdy
zeptat, co vše je nutné, aby vypěstovali vánoční stromek
do té doby, než ho uříznou k prodeji, je to mnoho a
mnoho práce, práce a práce, která je baví a naplňuje a
dělají to z lásky. Co víc si tedy u nás v Libštátě můžeme
přát.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ
ENERGIE Č. 110060799428 | ZMĚNA ZPŮSOBU
OZNAMOVÁNÍ PLÁNOVANÝCH ODSTÁVEK ELEKTŘINY

V katastru naší obce Libštát bude dne 18. listopadu
2021 od 7,30 do 15,30h přerušena dodávka elektrické
energie. Plánovaná odstávka se týká těchto nemovitostí:
č. p. 51-58, 60-64, 72, 78, 98, 113, 140, 146, 186, 194,
215, 216, 217, 218, 222, 223, 237, 251, 253, 255, 262,
263, 265, 275-289, 297, 299, 304, 306, 308, 312, 318,
321, 323, 326, 327, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 337,
339, 341, 346 a pozemků parcelní č. 498, 538/22, 573,
727/12, 727/24, 727/25.
Od 1.1.2021 ČEZ DISTRIBUCE a.s. již nevylepuje
papírová oznámení, přešli na elektronický způsob
informování, kdy si každý zákazník může sjednat zasílání
upozornění na plánované odstávky ke svému odběrnému
místu
e-mailem,
nebo
SMS
zdarma
na
www.cezdistribuce.cz/sluzba. Pro veřejnost jsou
informace
k dispozici
také
na
stránkách
www.cezdistribuce.cz/odstávky, a to vždy nejpozději 15
dnů před konáním odstávky.

LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ | PŘED 25 LETY | LISTOPAD-PROSINEC 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 články přímo do aktuálního čísla zpravodaje.
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POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ

V pátek 29. října 2021 zemřela tiše ve věku 99 let paní Jarmila
Kousalová, rozená Kubátová.
Paní Jarmila byla nejstarším občanem Libštátu, měl jsem možnost jí
několikrát navštívit na její narozeniny, donést květinu, vypít si s ní šálek kávy
a krásně si popovídat a zavzpomínat o jejím neskutečně dlouhém a krásném
životě.
Nikdy v životě jsem neviděl, aby chodila žena pravidelně po své
devadesátce pěšky ke svému kadeřníkovi, u paní Jarmily to bylo
samozřejmé, sama se po telefonu objednala a pak se šla zkrášlit,
neskutečné.
Všichni jsme si přáli, aby se dožila svých 100 narozenin, nevzpomínám si,
že by se tohoto krásného věku u nás v Libštátě někdo dožil.
Ve svých 99 letech nám všem odešla velmi skromná, neskutečně
pracovitá a úžasně pozitivní žena, kterou jsme u nás v Libštátě měli všichni
moc a moc rádi.
Paní Jarmilko Kousalová, čest Vaší památce, nezapomeneme na Vás.

LIBŠTÁTŠTÍ JUBILANTÉ
V měsíci listopadu slaví své životní
jubileum
paní Lenka Zítková,
paní Miluše Fiedlerová,
pan Vladimír Kubát
a pan Pavel Janata.
Všem jubilantům přejeme vše
dobré a pevné zdraví.

V úctě k Vám Pavel Janata | starosta

Škola v Libštátě
ŘÍJEN NA NAŠÍ ŠKOLE

Na přelomu září a října se žáci 3.,4. a 5. třídy zúčastnili Dne polytechniky s MAP Semilsko v Lomnici nad Popelkou.
Zde si vyzkoušeli spoustu zajímavých dovedností, zaměřených na robotiku, mechatroniku a elektroniku a nechyběla ani
práce se dřevem. V pondělí 18.10. zavítali žáci 9. třídy opět do Krkonoš, tentokrát však navštívili místa veřejnosti běžně
nepřístupná s odborným doprovodem pracovníka KRNAPU. Procházeli neobvyklou trasu kolem Čertovy strouhy, která
skýtala neobyčejné výhledy na vrcholy hor, kamenná moře a spoustu chráněných rostlin. Že škola není jen teorie, si
vyzkoušely žákyně 7. třídy, které při hodině
vaření upekly skvělé muffiny. Závěr měsíce
patřil projektovému dnu: s ČERVENÝM
KŘÍŽEM, který proběl v pondělí 25.10. Žáci
zde měli možnost vidět výbavu sanitky,
vyzkoušet si správnou resuscitaci a naučit
se, jak postupovat v případě různých
zranění např. (zlomenina, krvácení,
ošetření drobných poranění). Říjen byl pro
žáky naší školy ve znamení spousty
nových zážitků a zkušeností, které využijí
ve svém životě.
Milena Švábová
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„To je naše obec“ –citace z knihy
„TO JE NAŠE OBEC“ ROK VYDÁNÍ 1968, AUTOR PAN LADISLAV LUKÁŠ
NAŠE POVĚSTI.
Jsou jen drobná, dějově
nerozvinutá podání. Nemají jinde
přímé obměny, jsou úzce místní.
Určit jejich historická stáří je obtížné.
U pověstí jmenných se nelze vůbec
touto otázkou zabývat, u jiných,
narážejících na určité historické
události, je doba vzniku zahalena
nerozluštitelnou neurčitostí, i když se
v nich vyskytují některá data.
O ZALOŽENÍ LIBŠTÁTU A
KOSTELA.
Libštát
byl
založen
pravděpodobně koncem l3.století.
Tehdy bylo zde asi 30 roubených
stavení. Obyvatelé byli zemědělci a
živili se lesní zvěří, které bylo v
lesích dostatek. Asi o 70 let později
tehdejší pán krajiny pořádal velký
hon. Na samou noc se ztratil své
družině a zabloudil. Při hledání
noclehu objevil stavení na kopečku,
asi tam, kde stojí dnešní kostel. Ve
stavení našel nejen nocleh, ale také
hezkou dceru majitele domu.
Jmenovala se Leonora a urozený
pán se do ní zamiloval. Často pak do
domu zajížděl, až se to dozvěděl
jeho otec a poslal ho do ciziny, aby
na prostou dívku zapomněl. Dívka
tak těžce snášela odloučenost, že
onemocněla a brzy zemřela. Když se
mladý pán vrátil z ciziny a dozvěděl
se vše, co se stalo, dal ze žalu a na
památku své lásky vystavět na
místě, kde žila, kostel. Protože se
jmenoval Jiří, byl kostel po něm.
Pravděpodobně se tak stalo r.1361.
Od německého názvu Liebe – láska
– dostalo městečko název Libštát.
NA POUSTCE.
Říká se tam tak proto, že tam
stávala poustevna. V ní bydlel
poustevník, který volil tento způsob
života
po
nešťastné
lásce.
Poustevna tam stála asi do roku
1860, kdy se rozpadla a trámy z ní
odnesl jakýsi Ponocný, který bydlel v
čp. 153 a rozřezal je na topení.

DOLY.
V dolech se říká proto, že se tam
v polovině 17.st. dolovalo uhlí a
rozváželo se do okolních vesnic. Za
štoly se vynášelo v putnách. Štoly
sahají až k Lipníku a dnes se v nich
zdržují jezevci.
Za poslední války to byly dobré
skrýše pro partyzány.
HVÍZDALKA.
Tam byla od pradávna hájenka.
První hajný se jmenoval Culík a měl
6 synů a 2 dcery. Po něm přišel
Mikolášek a jeho nástupcem byl jeho
syn. Myslivecký mládenec Zemánek
si vzal dceru Mikoláškovu a bydlel v
hájovně 50 let. U Zemánků se
scházívali staří lidé a vyprávěli si
mnoho z minulosti libštátské. Kousek
pod hájovnou stávala pazderna.
Tam bydlel mládenec, který pomáhal
hajnému hlídat zvěř a lesy.
Mládenec zůstal svobodný a když
umřel, zůstal domek prázdný,
později vyhořel, zdi se rozpadly a
zbytky základů ještě nedávno
rozváželi lidé na opravy cesty.
Mládenec také opatroval hraběcí
ohaře. Ozývalo se odtud stálé
pískání na psy, také severák od
Kozákova tu hvízdal, a proto nazvali
toto místo Hvízdalkou.
NĚMECKÁ ROKLE.
Dlouhou dobu byl Libštát obydlen
převážnou
většinou
Němců.
Postupně však odcházeli, až
nakonec zbyla jen jedna rodina,
jacísi Šrajerovi, kteří bydleli v
Končinách tam, kde dnes bydlí
Antonín Malý. Protože k jejich polím
patřila také rokle, pojmenovali jí po
majiteli Němci " německou ".
BÁBINA ROKLE.
Je to rokle u Jechových.
vypravuje se, že starší žena bez
přístřeší a práce sháněla tu nocleh a
něco k jídlu. Nepodařilo se jí. Kdesi
našla provaz, zvedla jej a oběsila se
na něm v rokli. Žádný nevěděl, jak
se jmenovala, odkud byla a také se

po tom nepátralo. Od těch dob se
tam říká " Bábina rokle ".
NA ŠIBENICI.
Je to název špičky louky mezi
Havličkovými a Polákovými na
Vyšehradě. Stávala tam šibenice, na
které byli trestáni ti, kteří nechtěli
pracovat na panském nebo se bouřili
proti šlechtě. Šibenice tam stála asi
do roku 1730, kdy podlehla zkáze.
O DVOU KŘÍŽÍCH.
Na bývalém Hančově poli nad
Libštátem stávaly na mezi dva
kamenné kříže z roku 1778. Dnes již
zesnulým Josefem Kopeckým byly
přemístěny na kraj lesa.
Jednou šli dva řezníci, jeden z
Jilemnice a druhý ze Mříčné,
nakupovat do Dřevěnice u Jičína
voly. Tam poznali hezké děvče, o
kterou se na zpáteční cestě stále
hádali. V Libštátě se stavěli ještě v
hostinci a v podnapilém stavu se
vraceli přes Vrcha do Jilemnice a do
Mříčné. Jejich hádka vyvrcholila tím,
že jeden do druhého vrazil nůž. Oba
na cestě zahynuli Rodiče obou
řezníků postavili na místě smrti dva
kamenné kříže. Nešťastníci se prý
jmenovali Alois Šorfa z Mříčné a
Vavřinec Metelka z Jilemnice.
ČERNÉ MOŘE.
Dodnes je na libštátských
končinách hluboká bažina zarostlá
puškvorcem a kapradím. Asi před 40
lety tam bývalo velké množství žab.
Proto se tam zdržovali i čápi. Na
žáby chodívaly děti, uřezávaly jim
stehýnka a pak je prodávaly, aby
měly nějaké peníze na školní
potřeby nebo o pouti na kolotoč. Asi
před 150 lety obdělával rolník z
čp.36 roli, která je dnes les. Jeho
mladé bujné koně se mu splašili a
vběhli i s vozem do bažiny. Vícekrát
je už nespatřil.
Od těch dob nazývají lidé
tento močál Černé moře.
Ladislav Lukáš
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Historie a současnost
Nynější čp. 35 postavil Jan
Wegschneier, dcera Julie byla
provdaná za stavebního inženýra
Kretschmera v Praze, syn Josef byl
strojvedoucí. 20. Září 1873 byl dům
prodán církvi, farář byl Kristian
Pospíšil. Nejprve dům sloužil jako
fara Augsburské církve, po roce
1922 Českobratrské evangelické
církve. Při sčítání roku 1910 je zde

DŮM ČP. 35

zapsána 1 rodina – 6 osob. Roku 1921 jsou zapsány 2 rodiny – 7 osob.
Roku 1976 koupili dům Jaklovi, asi v roce 2001 prodali Josefu Matějkovi.
Roku 2008 koupil Josef Chuchlík.

Skaut
O ZTRACENÉM MRAVENCI, ZAJÍCI, HAVRANU A VÝROVI

To se vám takhle jednou, víc než
čtvrt století tomu je, ještě za časů
vlády Pana, vydala smečka vlčat s
rojem světlušek do hlubokých lesů
želešských.
Nejmenší
mravenec,
zajíc,
havran a výr bubo bubo, kukačka,
žežulka,
ještěrka,
majka,
vlčice...Vedl je Pan-Bůh lesů,
pastvin, stád a také pastýřů a lovců,
kteří ho uctívali. Mravenec, zajíc,
havran a výr poslušni svého Pana se
snažili ukrýt před světluškami a
dotěrnými lesními vílami vládkyně
Lesany v jedné díře. Marné bylo
hledání. Světlušky nakonec odlétly
na kraj lesa a pán u milíře v osadě
Pohoří je všechny odvezl k hostinci
pod hradem košťálovským...
Pan a Majka se vynořili ze stínu

Janatovy komory. „Osobo, neviděla
jste tu děti?“ Matka vlčice lupy a
mravence formika právě žehlila na
peróně: vždyť je to pohádka/!/ - a ta
musí mít dobrý konec. Vlčice se
vrátila do doupěte. Vlčata nikoliv. Do
hledání se zapojil i moudrý Šaman.
Ale noc už se halí černým hávem…
Našli, rádcové, našli? Ani psi
nikoho nenašli. Sultán očichal nějaké
oblečení/nevyžehlené/ a bloudil
hájem. Tyrl úplně zkameněl. V háji
byly
i
skupiny
vesničanů
pročesávající les kvůli páskám nad
lomem. Daleká cesta má! Marné
volání. I z tlampače zpod lomu.
Pomalu svítá…
K ránu je povolán do zbroje nic
netušící lid. V Želechách vychází
slunce.

A vtom - z lesa domů se nesabrabenec, zajíc, havran a výr.
„Hlavně, že to přežili“. „Pár facek by
zasloužili“. „Snad nenastydli.“...
Ne, svlékli si bundy a dali si je
pod hlavu! Chvojí pod sebe, celtu
nad sebe, úlomky svíček a pár sirek
z kápezetky, ale po chvíli už jen tma
s temnými obrysy smrků a možná
vzdálené pískání. Máme být potichu.
Úkol zněl jasně: zastavit holky s
koženými brašnami na zádech…
To odpoledne se v Libštátě slavil
na hřišti Den dětí. Slavili rodiče.
Naši broučkové a světlušky spali
a spali a spali. Dobře se jim to spalo.
Jakákoliv podobnost je čistě
náhodná...
Vladislava Bodnárová

Olala cukrárna se loučí
NAŠE MILÁ ZLATÍČKA!

S hlubokým zármutkem v našich srdcích Vám oznamujeme, že naše Vaše milovaná OLALA CUKRÁRNA, díky
následkům „doby COVIDOVÉ“, ukončuje činnost po krásných 5ti letech, DNE 27.11.2021.
Děkujeme Vám všem, kteří jste nám zachovali přízeň v téhle nelehké době! DĚKUJEME!
Máme Vás rády a bude se nám po Vás stýskat
(i po Vašich pištících ratolestech v dětském koutku
).
S láskou,
Vaše Jola a Jáňa
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Knihovna v Libštátě
CO SE DĚJE V KNIHOVNĚ

V pátek 5.11. nás v knihovně navštívila PhDr. Jarmila Bachmannová, CSc.
a připravila si pro nás zajímavé povídání nejen o podkrkonošském nářečí. Paní
doktorka Bachmannová je nepochybnou odbornicí ve svém oboru a nás těší,
že si udělala čas a zpříjemnila tak jeden ze sychravých podzimních večerů.
Do knihovny nám dorazily další knižní novinky, které nám vypůjčila Městská
knihovna v Semilech. Díky naší spolupráci máme možnost v knihovně stále
obměňovat knihovní fond a nabídnout tak vždy něco nového k přečtení. Do
Vánoc ještě očekáváme několik dalších objednaných novinek, na které se
velmi těšíme!

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ

Pro naše nedospělé čtenáře jsme si připravili vánoční soutěž o barevné knížky. Stačí si v knihovně vypůjčit
libovolnou knížku, přečíst ji a odpovědět na 3 otázky. Soutěž bude probíhat od 11.11. do 12.12. Každý soutěžící obdrží
sladkou odměnu a 3 vylosovaní výherci barevnou knížku. Pokud ještě nejste čtenářem v naší knihovně, rádi Vám
pomůžeme s registrací každý pátek od 13.00 - 16.00 hodin.

VÝSTAVA V KNIHOVNĚ

V prosinci bude probíhat v knihovně výstava Toníkových čmáranic. Tondovy obrázky jsou
plné dvojsmyslů a důvtipu, jsou originální a humorně laděné. Hrají si s českým jazykem.
Věříme, že v předvánočním shonu Vás tato výstava příjemně naladí a rozveselí. Výstava
bude k dispozici každý prosincový pátek od 13 do 17 hodin.
Anežka Plívová

Trvalý jáhen v Libštátě
TRVALÉ JÁHENSTVÍ JAKO SLUŽBA NA VŠECHNY STRANY

Co je jáhenství? Služba v katolické církvi, která velmi plodně fungovala samostatně vedle kněžské služby v prvních
dobách církve. V dalších stoletích se různě přetvářela až prakticky zcela zanikla a stala se pouze předstupněm kněžství.
Církev se v posledních desetiletích snaží tuto službu obnovit, a proto do ní povolává většinou ženaté muže středního a
vyššího věku, kteří již mají nějaké životní zkušenosti.
Jaké je specifikum této služby? Jáhen je vkládáním rukou biskupa odloučen pro službu Bohu, ale protože má rodinu
a civilní zaměstnání, nemůže se vzdát závislosti na pozemských starostech. V jeho práci se tedy střetávají dva póly
lidské osobnosti, touha po duchovních hodnotách a nutnost vypořádat se s běžnými potřebami a povinnostmi fyzického
světa. To činí tuto službu zároveň velmi náročnou, ale z druhého konce je to obrovská přednost. Měl by rozumnět
starostem lidí kolem sebe a protože
většinou působí v místě svého trvalého
bydliště, měl by dobře znát obec ve které
žije. Má tak předpoklady vytvářet most
mezi knězem, potažmo biskupem a
běžným věřícím, prostor pro jejich plodný
dialog.
Po tříletém kurzu jsem byl i já, dne
16.10.2021 v hradecká katedrále Svatého
Ducha vysvěcen na trvalého jáhna.
Protože jáhnů zatím není mnoho, dá se
říci, že je to pro Libštát docela velkou
předností. Ve své službě bych chtěl plnit
roli otevřených dveří pro všechny, kdo mají
zájem o katolickou víru. Chtěl bych také
oživit a povzbudit naši farnost.
Pavel Šimůnek
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