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1-2./ Gentlemen Singers | pá 7/10 | 
foto pan Pavel Janata, starosta 

Vynikající koncert pánské vokální 
skupiny Gentlemen Singers v evange-
lickém kostele 

3-7./ Libštátský podzimní trh „v 
Lipkách“ | so 8/10 | foto pan L. Fejfar 

Velké dík patří všem pořadatelům, 
organizátorům, prodejcům a trhov-
cům, těchto překrásných a široko 
daleko vyhlášených libštátských 
podzimních trhů „v Lipkách“ 

8./ Fotbalové utkání Libštát – 
Turnov B | ne 9/10 | foto pan L. Fejfar  

 

 6.   
 

 

 7.   
 

 

 8.   
 

 

9./ Divadelní představení Revizor v podání 
vlasteneckého divadelního souboru Vlastík Vrchlabí | pá 
14/10 | foto zdroj Ulita Černilov, občanské sdružení 

10-11./ Podzimní dobročinný bazar | st 26 - pá 28/10 
| foto pan L. Fejfar 

Velký dík patří organizátorovi ČCE v Libštátě, který 
pro nás každý rok připravuje tuto dobročinnou akci 

12-13./ Fotbalové utkání Libštát – Stružinec/Lomnice 
B | ne 9/10 | foto pan L. Fejfar  

 

 9.   
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 11.   
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14-16./ Památka zesnulých, průvod se svíčkami 
z náměstí od sochy panny Marie na katolický hřbitov | 
st 2.11 | foto pan Pavel Janata, starosta a Anežka 
Plívová 

Velmi pěkně děkujeme jáhnovi římskokatolické 
farnosti Libštát, našemu Pavlu Šimůnkovi za tuto akci 
k památce všech zesnulých a těšíme se zase za rok. 
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, SOUSEDÉ, RODÁCI A PŘÁTELÉ LIBŠTÁTU, 

Velmi pěkně děkuji Vám všem, kteří jste přišli k letošním podzimním komunálním volbám, ve kterých jste si zvolili 
nové 15 ti členné zastupitelstvo městyse Libštát, které bude v Libštátě vládnout ve volebním období 2022-2026. Na 
ustavujícím zasedání zastupitelstva městyse Libštát, ve středu 19. října 2022 si nově zvolení zastupitelé zvolili starostu, 
místostarostu, další členy rady a kontrolní a finanční výbor.  

Velmi pěkně děkuji nově zvoleným zastupitelům za mé opětovné zvolení starosty městyse Libštát, které vzešlo 
z Vámi projevené důvěry a velkého počtu hlasů, které jsem od Vás obdržel. Věřte mi, že po té šílené složité a náročné 
stavbě kanalizace a s tím spojených oprav komunikací a výměn starých vodovodních řadů za nové atd., atd., jsem tak 
velkou důvěru od Vás nečekal, až mě to dojalo k slzám a velmi pěkně Vám upřímně a z celého srdce srdečně děkuji. I 
nadále se se zastupiteli a radou a místostarostou budeme, tak jako i v předcházejících volebních obdobích, snažit řešit 
věci ku prospěchu a zvelebování našeho překrásného Libštátu tak, aby se nám tu i nadále dobře žilo a byli jsme na svůj 
Libštát hrdí a pyšní. 

Letošní pro Libštát tak významný rok pomalu a jistě končí, ale i tak se máme stále na co těšit. A co nás tedy na konci 
roku čeká a nemine. Začneme v sobotu 12. listopadu na sále v KD Libštátským kvízem, vědomostní soutěží týmů o 
Libštátě. Listopad je v Libštátě ve znamení krásných divadelních představení, v knihovně se bude hrát maňáskové 
divadlo „založení Libštátu“, poté bude v knihovně krásná přednáška o cestování „cestuj za babku“, na první adventní 
neděli 27. listopadu opět po roce proběhne slavnostní rozsvícení a žehnání vánočního stromečku. V pondělí 5. prosince 
se můžeme těšit na Mikuláše s anděly a čerty, kteří snad po dvou letech dorazí opět na libštátské náměstí, dále se 
můžeme těšit na Vánoční jarmark u Janatů ve dvoře, který je naplánován na sobotu 17. prosince, pak tu máme 
nejkrásnější svátky v roce, nedělní Štěpánskou zábavu na sále KD a Novoroční ohňostroj 2023. Milí Libštaťáci, pojďme 
si ten konec roku, kdy v Libštátě slavíme 700 let společně s kamarády, přáteli a rodinami vše užít a mít krásné a 
pohodové vánoční svátky. 

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 
Volba prezidenta České republiky je naplánována na 13. a 14. ledna 2023 a její případné druhé kolo na 27. a 28. 

ledna. Současnému prezidentu Miloši Zemanovi skončí druhé funkční období 8. března 2023.  

VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA OBJEKTU NAŠÍ RADNICE 

Rekonstrukce střechy radnice, 
respektive výměna střešní krytiny, je 
ve své druhé polovině. Dokončit by 
se měla co nejdříve, co počasí 
dovolí. Při vstupu do budovy v době 
stavebních prací buďte velmi opatrní 
a využívejte vstup do budovy dle 
aktuálních instrukcí. Velmi pěkně 
děkujeme za pochopení. 

 

 

 

 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Volba_prezidenta_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volba_prezidenta_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/2023
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman
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USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LIBŠTÁT, PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022-2026 

Ve středu 19. října v 19 hodin na 
sále KD v Libštátě proběhlo 
ustavující zasedání nově zvoleného 
Zastupitelstva městyse Libštát, pro 
volební období 2022-2026. Slib 
složilo všech 15 zastupitelů ze tří 
uskupení, která uspěla v 
komunálních volbách. Starostou se 
opět stal Pavel Janata (Libštát 242) 
a místostarostou také zůstává Ing. 
Jan Šimůnek.  

Ustavující zasedání zastupitelst-
va městyse Libštát se zúčastnilo 
všech 15 zastupitelů. Celkem jsou v 
zastupitelstvu 3 nově zvolení, kteří 
nahradili tyto zastupitele: pana Pavla 
Janatu st., pana Jan Kafku a paní 
Irenu Janatovou.  Slavnostní slib 
složili pan Faistaver Zdeněk, pan 
Farský David, pan Fejfar Jaroslav, 
paní Havlíčková Renata, pan 
Hloušek Miroslav, pan Janata Pavel, 
pan Janata Pavel st. zmst., slečna 
Jechová Aneta, paní Kobrlová Věra, 

pan Kříž Vítězslav, Ing., pan Malík 
Martin, MUDr., pan Šimůnek Jan, 
Ing., pan Šimůnek Pavel, Mgr., pan 
Šlechta Vít, MUDr. a pan Vejnar 
Pavel. 

Po složení slibů jednotlivých 
členů a členek zastupitelstvo volilo 
starostu, místostarostu a další členy 
rady městyse Libštát. Zvoleni byly 
také členové a předsedové výborů. 

Starostou se opět stal pan Pavel 
Janata (Libštát 242), a místostaros-
tou zůstává pan Ing. Jan Šimůnek. 
Dále byla zvolena Rada městyse 
Libštát, kterou kromě starosty a 
místostarosty budou tvořit pan 
MUDr. Vít Šlechta, Mgr. Pavel 
Šimůnek a pan Miroslav Hloušek. 
Rada je výkonným orgánem 
městyse Libštát v oblasti samostatné 
působnosti a ze své činnosti se 
odpovídá zastupitelstvu městyse. 

Podle § 117 zákona o obcích 
zastupitelstvo městyse může jako 

své iniciativní a kontrolní orgány 
zřídit výbory. Vždy musí být zřízen 
finanční výbor a kontrolní výbor. 
Kromě členů těchto výborů je nutné 
zvolit také jejich předsedu, přičemž 
tím musí být člen zastupitelstva 
města. 

Zastupitelstvem byli zvoleni 3 
členové finanční výboru, předsedou 
se stal pan Mgr. Pavel Šimůnek a 
členy pan Ing. Jiří Hradecký a paní 
Eva Palounková. Kontrolní výbor čítá 
také 3 členy, jeho předsedou se stal 
pan David Farský a členy jsou paní 
Věra Kobrlová a slečna Aneta 
Jechová.  

Zápis z ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva městyse Libštát 
naleznete na webových stránkách 
městyse Libštát, v sekci 
městys/zastupitelstvo/usnesení a 
zápisy. Za zdokumentování tohoto 
ustavujícího zasedání velmi pěkně 
děkujeme panu L. Fejfarovi. 
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KANALIZACE V LIBŠTÁTĚ | ŘÁDNĚ ZKOLAUDOVÁNA | PŘEPOJOVÁNÍ DO NOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | 
 NENÍ ČAS OTÁLET 

S ohledem na řádné zkolaudování kanalizace, které již také nabylo právní moci a podmínky dané dotací na stavbu 
kanalizace, Vás tímto velmi pěkně prosím a žádám o to, abyste již na nic nečekali a neodkládali Vaše připojení objektů 
na splaškovou kanalizaci. Nyní je již možné také přepojovat nemovitosti za mostem u Ničů, kde je tlaková kanalizace. 
Takovéto přepojení na tlakovou kanalizaci je však nutné koordinovat ve spolupráci s městysem.  Pokud si s ničím nevíte 
rady a potřebujete odbornou nebo jakoukoliv pomoc, zastavte se na radnici, rádi Vám pomůžeme. Zároveň velmi pěkně 
děkuji Vám všem, kteří jste se již do nové splaškové kanalizace přepojili, děkuji i Vám, co na přepojování právě 
pracujete a také Vám, kteří se máte v plánu co nejdříve přepojit.  

S připojením velmi pěkně prosím neotálejte, neboť máte již skoro všichni zcela jistě prošlé povolení k nakládáním 
splaškových odpadních vod vydané Městským úřadem v Semilech, nová kanalizace je řádně zkolaudována a je nutné 
se s ohledem na získanou dotaci připojit co nejvíce objektů, počasí zatím přeje, tak Vaše přepojení na kanalizaci už déle 
neodkládejte. 

ÚPRAVA STANOVIŠŤ PRO KONTEJNERY NA PLASTY, PAPÍR, KOMUNÁL A TEXTIL 

Jak jsme slíbili, tak jsme učinili. Neuspokojivé a 
nevzhledné plochy pro kontejnery na plasty, papír, 
komunál a textil, a to u rodinného domu paní Divišové a 
v lokalitě na Končinách u křižovatky u Krausů prošly 
radikálními úpravami. V lokalitě na Končinách jsme se 
domluvili s vlastníkem pozemků o plánovaném vzhledu a 
učinili tak a u Divišů jsme dokončili první etapu. Rádi 
bychom u tohoto stanoviště vyřešili zpevnění této plochy 

a také zastřešení nad kontejnery. I tak jsou už pohledy na 
obě tyto upravené plochy už uspokojivé a mnohem lepší, 
než bývaly. Na úpravě plochy u Divišů jsme spolupraco-
vali s firmou DS Logistic (kde mají skvělého bagráka 
pana Davida Kobrleho) a plocha na křižovatce u Krausů 
je dílem naší technické skupiny, respektive pana 
Jaroslava Fejfara a pana Petra Havlíčka. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRODEJ ŠTÍPANÉHO DŘEVA V ROCE 2022 UKONČEN 

rozhodnutím rady městyse Libštát budou závazné objednávky na štípané palivové dřevo probíhat vždy až od 1. 
června (dříve se ke štípání bohužel s ohledem na další práce nedostaneme), dle aktuálního ceníku. Dříve mohou 
probíhat jen předběžné a nezávazné rezervace dřeva, bez cenové garance. Dostupnost kulatiny je nutné vždy ověřit u 
lesního správce. Nyní je už prodej štípaného dřeva pro letošní rok 2022 ukončen. 

ROZLOUČILI JSME SE 
V úterý 25. října 2022 neočekávaně zemřela ve věku 

krásných 90 let paní Božena Voňková, rozená 
Kvochová, sestra paní Kozákové. Ve středu 2. listopadu 
2022 zemřel tiše ve věku 74 let pan Josef Švitorka, 
který bydlel v DPS Libštát. Čest jejich památce. 

 

LIBŠTÁTŠTÍ JUBILANTI 
V měsíci listopadu slaví své životní jubileum  

pan Jaromír Zajíc, paní Eva Stehlíková,  
paní Danuše Sýkorová a pan František Zítko. 

Srdečně blahopřejeme. 
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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD | INFORMACE O ZÁJMU ODKOUPIT POZEMKY V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ LIBŠTÁT Z 

DŮVODU ROZŠÍŘENÍ REZERVY STÁTNÍCH POZEMKŮ DLE ZÁKONA 

Státní pozemkový úřad (dále jen 
„SPÚ“) informuje veřejnost o zájmu 
nabýt pozemky podle zákona č. 
503/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o SPÚ“) 
pro tvorbu rezervy státní půdy v 
katastrálním území LIBŠTÁT. 

Fyzická nebo právnická osoba 
může nabídnout SPÚ k odkupu 
pozemky (nebo i spoluvlastnické 
podíly) v katastrálním území Libštát 
prostřednictvím Krajského pozemko-
vého úřadu pro Liberecký kraj, U 
Nisy 745/6a, 460 57 Liberec (dále 

jen „KPÚ“). KPÚ jednotlivě posoudí, 
zda nabízené pozemky (spoluvlast-
nické podíly) jsou potřebné pro 
zabezpečení výkonu působnosti 
SPÚ, tedy pro tvorbu rezervy 
státních pozemků podle zákona o 
SPÚ. V případě nabídky informujte 
Pobočku Semily - tel. č.: 725 900 
759, e-mail: d.haltufova@spucr.cz. V 
případě potřebnosti pozemků pro 
SPÚ objedná KPÚ ocenění takových 
pozemků formou znaleckého 
posudku u znalce obor ekonomika, 
odvětví ceny a odhady nemovitostí, 

přičemž kupní cenu pozemku lze 
sjednat pouze do výše ceny obvyklé 
podle § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 
Sb., zákona o oceňování majetku, ve 
znění pozdějších předpisů, a to 
včetně součástí a příslušenství 
pozemku. Tento postup odpovídá § 
3 odst. 2 zákona o SPÚ. Náklady 
spojené s vyhotovením znaleckého 
posudku hradí v plné výši SPÚ. 

Děkujeme za spolupráci.  
Ing. Dáša Zemanová, vedoucí 

Pobočky Semily Státní pozemkový 
úřad. 

ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY NOVÝCH KNIH „LIBŠTÁT 700 LET 1322-2022 HISTORIE A SOUČASNOST LIBŠTÁTSKÝCH 

DOMŮ PANA PETRA JERIE“ A „LIBŠTÁT 700 LET 1322-2022 NA STARÝCH POHLEDNICÍCH ZE SBÍRKY PANA 

JAROSLAVA MATURY“ 
Již známe náklady na tisk těchto 

dvou překrásných knih. Tyto knihy 
bude nutné objednat u nás na rad-
nici, a to buď telefonicky, nebo úst-
ně, kde si zaevidujeme Váš zájem o 
tyto knihy. Knihy jsou překrásné, 
vytištěné na křídovém papíře a 
udělají radost všem, kteří si je 
zakoupí, nebo kteří je od Vás dosta-
nou. Naší snahou je, aby pro Vás 
byly knihy dostupné ještě před Váno-
cemi, proto je bude nutné závazně 
objednat do konce listopadu, pak 
budou vytištěné do 10 pracovních 
dní. 

Kniha „Libštát 700 let 1322-2022 
Historie a současnost libštátských 
domů pana Petra Jerie“ čítá cca 400 
stran a bude se prodávat za 1 100 
Kč. 

 Kniha „Libštát 700 let 1322-2022 
Na starých pohlednicích ze sbírky 
pana Jaroslava Matury“, která čítá 
cca 205 stran se bude prodávat za 
700 Kč. Knihy je možné při 
objednání zhlédnout na radnici u 
pana starosty.  

S ohledem na letošní výročí 700 
let Libštátu a výročí 500 let 
městečka Libštát, které nás čeká již 
za tři roky jsme pro Vás připravili 
několik nových upomínkových 
předmětů, připomínající nám tyto 
významné Libštátské výročí. V první 
řadě pro Vás máme připravený nový 
Libštátský pohled 700 let 1322-2022, 

nový odznak Libštát 1322 | 1525, 
barevné propisky Libštát 1322 | 
1525, samolepku Libštát 700 let 
1322-2022, libštátskou turistickou 
orientační mapu, černá a bílá trička 
Libštát 700 let 1322-2022 a také 
trička, tašky a kšiltovky s logem 
Libštátu. Vše je možné vidět a 
zakoupit na radnici. Dále je na 
radnici možnost zakoupit překrásnou 
knihu Libštát 700 let 1322-2022 p. J. 
Vávry za krásnou cenu 100 Kč.  
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FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ 

Fotografii na titulní stranu pořídil 
dronem pan Lukáš Fiedler, kterému 
tímto velmi pěkně děkuji. 

LIBŠTÁTSKÝ VYŠEHRAD 1322 

PŘESUNUT NA ROK 2023 

S ohledem na čerstvě nabyté 
důležité informace, poznatky a 
zkušenosti z pořádání obdobných 
běžeckých závodů si dovolíme 
posunout tento netradiční závod v 
běhu do vrchu všech věkových 
kategorií na rok 2023, kde bychom 
rádi již tento závod uskutečnili se vší 
parádou.  

LIBŠTÁTSKÝ BAROKNÍ MOST  
1822 - 200 LET OD DOKONČENÍ 

STAVBY 
I tento připravovaný kompono-

vaný pořad odkládáme na příští rok. 
Jednak těch oslav a akcí je v tomto 
roce opravdu velmi požehnaně, také 
nám již nepřeje počasí a 
v neposlední řadě se nám 
nepodařilo včas dokončit překrásný 
travnatý palouček u historického 
mostu. Travička potřebuje pořádně 
zakořenit a zpevnit, což se 
nezvládlo, a jakýkoliv vstup na tuto 
plochu je bez holínek nemožný. Tak 
v roce 2023 a také se vší parádou, 
kterou si náš překrásný historický 
most sv. Jána zaslouží. 

NEZAPLACENÉ POPLATKY ZA 

ODPADY A PSY ZA ROK 2022 
Vyzýváme tímto všechny 

dlužníky poplatků za odpady a psy, 
kteří si jsou velmi dobře dlužné 
částky vědomi (neustále od nás 
dostávají upozornění), aby tyto své 
dluhy velmi pěkně prosíme, uhradili. 

LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ | PŘED 25 

LETY | ŘÍJEN - LISTOPAD 1997 
Byl přílohou v minulém čísle 

Libštátského zpravodaje 
 
V úctě k Vám Váš Pavel Janata | 

starosta 
 

Aktivní registrovaní a neregistrovaní sportovci našeho Libštátu 
AKTIVNÍ REGISTROVANÍ A NEREGISTROVANÍ SPORTOVCI NAŠEHO LIBŠTÁTU

Tak a máme tu opět tu naši novou rubriku, mám radost, že se nám již pomalinku, ale jistě rozjíždí. I tak stále znovu 
velmi pěkně prosím všechny aktivní registrované, ale i neregistrované sportovce a třeba i jejich rodiče, nestyďte se, 
nebojte se a pochlubte se sportovní činností jejich dětí a jejich dosažených výsledků. Podle mne na tom Libštátští 
sportovci nejsou zas tak špatně, jen o tom prostě jen nevíme, tak to pojďme prosím společně napravit a změnit, nebo 
rubrika zanikne, tak jako pomalu zaniká jakýkoliv sport a sportování všeobecně, což by byla veliká škoda. 

NICOL HRADECKÁ (STŘELBA)
v časopisu Myslivost vyšel krásný článek naší libštátské ostrostřelkyně, spoludržitelky dorosteneckého rekordu 

ČMMJ vzduchovky mládeže (400bodů), spoludržitelky dorosteneckého rekordu ČMMJ K4M (400 bodů) a přeborkyně 
ČMMJ 2022 slečny Nicol Hradecké, o který se s Vámi velmi rádi podělíme. 

Rozhovor s přebornicemi ČMMJ - Nicol Hradecká 
Rok narození: 2007 
Střelecký klub: Vaškent team 
Co, popřípadě kdo, Tě ke 

sportovní střelbě přivedl (první 
výstřel, první závod …)  

Dozvěděla jsem se o kroužku 
střelby v Libštátě, který vedl pan 
Pechánek. Lákalo mě vystřelit si ze 
vzduchovky, tak jsem to zkusila. Na 
můj první trénink mě doprovodila 
sestra v zimě roku 2015. Začala 
jsem zalamovačkou bez puškohledu 
a něco jsem trefila, ale o dost lepší 
byl druhý terč s normální 
vzduchovkou a puškohledem, tam 
jsem měla kolem 90 bodů. Další rok 
v únoru byl můj první závod, který se 
konal v Libštátě s názvem Libštátská 
vzduchovka. Pamatuji si, že mě to 
hned ze začátku bavilo a chtěla jsem 

se v tom zlepšovat a střílet víc. 
Těšila jsem se na každý budoucí 
trénink a závod.  

Jaký byl průběh Tvé dosavadní 
kariéry (střelnice, trenéři, střelecké 
kluby…) 

Vzduchovkou jsem začala střílet, 
když mi bylo asi osm let. Trénovala a 
střílela jsem ve škole za Kavkázsko 
Libštát. Poté v 11 letech jsem 
přestoupila do dorostenců a začala 
jsem střílet malorážkou za Vaškent 
Team pod vedením pana Hamana. 
V létě trénuji na střelnici v Zebíně a 
v zimě v Liberci v hale u pana 
Mládka. 

Jaké zbraně, náboje a optiku jsi 
při sportovní střelbě používala a 
používáš? 

Na vzduchovce jsem začínalas 
čínskou plynovkou QB 78 a 
puškohledem od firmy FOMEI a 
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střílela jsem náboji Match. Poté mi pan Haman vyrobil 
vzduchovku B0064, na které je puškohled Nikko Stirling, 
a střílím s náboji Exact. Malorážku CZ ZKM 456 mi na 
míru vyrobil také pan Haman a na ni přidal puškohled 
Leupold. Začínala jsem s náboji SK, nyní střílím s Center 
– X. 

Jak vypadá příprava sportovního střelce v sezoně a 
mimo sezonu? 

Moje příprava vypadá úplně stejně v sezoně i mimo ni, 
dá se říct, že já mám sezonu celý rok. Závody i tréninky 
mám v létě i v zimě. Každým tréninkem, který mám 
jednou týdně, vylepšuji techniku, rytmus, odmáčknutí 
spouště, soustřely, vypilovávám každou ránu. Kromě 
tréninku střelby, podle rad pana Hamana, trénuji i 
soustředění, rovnováhu, psychiku, posiluji, běhám. Když 
jsem začala střílet malorážkou, byla jsem hodně 
nervózní, často jsem se celá rozklepala a nic moc 
nestřelila. Časem jsem se s tím stresem naučila pracovat. 
Pomáhá mi správně zhluboka dýchat, trpělivost a 
nemyslet na to, co chci, to dělá hodně. 

Jak se, podle Tvého názoru, podílí na konečném 
úspěchu sportovního střelce talent, trénink, osobní 
přístup a podpora rodiny, přátel? Může někdy celkový 
výsledek závodu ovlivnit i zdánlivá maličkost – příklady 
střeleckého štěstí, smůly? 

Když má člověk talent, jde mu vše o kus lépe, ale 
neznamená to, že nemusí trénovat a vše mu půjde hned. 
Když někdo není úplně nadaný, tak mu to půjde hůř. 
Může se jakkoliv snažit, ale stabilní dobré výsledky mít 
nebude. Když bude vědět, jak na to, bude tomu věnovat 
hodně času a bude střílet a střílet, třeba to tam někdy 
klapne. Každopádně střelecký talent je důležitý. O 
tréninku si myslím, že je nejdůležitější. Ším více 
vystřílených nábojů, tím lépe. Vše, co člověk natrénuje a 
střelbě dá, se později v závodech vrátí. Bez chuti, 
zodpovědnosti, motivace, silné vůle, dobré psychiky a 
dalších takových věcí, prostě bez osobního přístupu, 
výsledky nebudou. Když člověk nebude sám chtít, tak to 
nepůjde. Podpora rodiny je nejdůležitější. Bez podpory 
rodiny, ale hlavně taťky. Mamky a sestry, bych nebyla 
tam, kde jsem – všechen čas, trpělivost, doprava na 
tréninky, zázemí při závodech a podpora jako taková, i 
tohle všechno dělá výsledky. Každá maličkost může 
ovlivnit výsledek. Ať už dobrá maličkost, například 
kalibrovaná rána, klidný závodník na sousedním 
stanovišti, dobré jídlo, nebo špatná maličkost, třeba 
špatný náboj, špatná nálada nebo jen, že to prostě ten 
den „nesedne“. 

Máš nějakou oblíbenou střelnici a je nějaká střelnice, 
kde se Ti nedaří? 

Ještě jsem nepotkala střelnici, kde by se mi střílelo 
špatně. Na všech střelnicích, kde jsem byla, se mi daří, 

ale nejraději střílím na domácí střelnici na Zebíně, kde mi 
skvělé podmínky ke střílení vytváří pan Kraus. 

Vítězství na CP ČMMJ a vyrovnání dorosteneckého 
rekordu 400 bodů ze 400 možných – vzpomeneš si na 
podrobnosti, které vedly k Tvému úspěchu? 

Umět si poradit s různými podmínkami, které se 
během střelby můžou změnit a každý střelec se s tím 
musí sám v tu chvíli vypořádat. Výsledek ovlivňuje hodně 
věcí, je nutné koncentrovat se na střelbu, na nic v tu chvíli 
nemyslet a plně využít všeho, co jsem natrénovala na 
tréninku. 

Zajímá tě myslivost, chceš se v budoucnosti stát 
myslivcem? 

Myslivost mě zajímá, pravděpodobně však myslivcem 
spíše nebudu, ale kdo ví… 

Jaké máš cíle a plány do budoucna? 
Ráda bych měla dobré výsledky v kategorii juniorů, 

když se bude dařit, tak nastřílet nový rekord. A 
v budoucnu se budu snažit dosáhnout ještě větších 
úspěchů… 

Vzkaz mladším kolegům a začínajícím mladým 
střelcům. 

Chtěla bych jim vzkázat, ať so nevzdávají, všechno 
nejde hned. Chce to trénink a trpělivost, protože se vždy 
střílí do poslední rány. I když nedosahujete umístění 
podle svých představ, střelba vám musí dávat pořád 
radost a zábavu. 
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PAVEL JANATA, LUKÁŠ TŮMA, EVA HOLLMANOVÁ (BĚH)

Po neskutečném prvním Olfincar Hradeckém maratonu, konaném v neděli 
2. října 2022, se Pavel Janata zúčastnil v sobotu 15. října 2022 nádherného 
závodu Mattoni Liberec Nature Run 2022 (skvělá atmosféra 22 km závodu, 

která běžce provedla z libereckého náměstí, přilehlými ulicemi, lesem, kolem 
Bedřichovské přehrady, přes žulový lom a Jizerskými horami zpět na Náměstí 
Dr. Edvarda Beneše). V tomto těžkém závodě v překrásném prostředí zaběhl 
do cíle v čase 1:59:57.  

No a jelikož nové vedení OLYMPU 
Praha zrušilo bez náhrady vyhlášený 
Pražský maraton ve Stromovce-
Memoriál Iva Domanského (58. 
ročník), který se se měl běžet poslední 
říjnovou neděli a na který byl Pavel 
Janata přihlášen, tak si musel najít jiný 
závod. A s přispěním paní učitelky 
Lenky Mejsnarové, libštátské učitelky na Masarykově základní škole a skvělé běžkyně, závod našel. V sobotu 29. října 
vyrazil na 46. ročník ČSOB Janovských 11 a 19 km Eleven, kde absolvoval o mnoho těžší a náročnější závod než byl 
v Liberci závod na 19 km, který dokončil v krásném čase 1:43:28.9. Co ho však potěšilo nejvíc, bylo to, že se společně 
na trati potkal s velice talentovaným a velmi mladým běžcem z našeho Libštátu panem Lukášem Tůmou (také běžel 19 
km v úžasném čase 01:37:07,3) a pak také s paní Evou Hollmanovou z Libštátu a pak také s paní učitelkou Lenkou 
Mejsnarovou. 
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No a když s jídlem roste chuť, a 

je to za humny, tak to dopadne tak, 
že se Pavel Janata v sychravou 
neděli 6. listopadu zúčastnil 49. 
ročníku 15 km silničního běhu 
HRUŠTICE 2022-Memoriál Zdeňka 

Drobníka, kde se běželo z Hruštic 
(část Turnova) do Malé Skály a zpět. 
Super závody, super závodníci, 
super atmosféra a skvělý čas 
1:11:39,6 na konec běžecké sezóny 
2022?. Ne, ten poslední a asi nejvíc 
brutální bude pro tento rok opět 
v Liberci, v sobotu 3. prosince a 
nese název Salomon Winter 
SKYRACE 2022 v královské trase 
délky 21 km, kdy se běží z areálu 
Ostašov 2x na vrchol Ještědu (pod 
lanovkou a přes sjezdovky) s více 
jak 600 m výškovým převýšením.

JEDNA LIBŠTÁTSKÁ HOKEJOVÁ RODINA
Když jsem se před časem v Libštátském zpravodaji 

dočetl o nové rubrice, kterou vymyslel náš starosta Pavel 
Janata, přiznám se, že jsem tomu zpočátku nevěnoval 
příliš pozornosti. Nakonec jsme se ale doma shodli, že to 
možná není tak špatná myšlenka, a že i v naší rodině je 
vlastně zajímavý sportovní příběh, který může být pro 
někoho dalšího i inspirativní.  

Asi se všichni shodneme, že nejvýznamnější 
kolektivním sportem v Libštátě byl vždycky fotbal. Hrál ho 
můj táta, od žáků až do studentských let jsem ho aktivně 
hrál i já a čistě rekreačně i mnoho let potom. Když jsme 
později přemýšleli, jaký sport by mohli dělat naši synové, 
o fotbale jsme jistě také uvažovali. Pak jsme ale jednu 
zimní sobotu vyrazili do Lomnice nad Popelkou, kde 
tamní hokejový klub pořádal školičku bruslení pro 
nejmenší děti. Zpočátku jsme to brali tak, že se děti 
prostě naučí bruslit… Brzy se ale ukázalo, že tato akce 
v rámci klubu funguje vlastně jako takový nábor nových 
hráčů. Takže jednoho dne trenéři zatřásli před dětmi 
hokejovou výstrojí a …. z našeho staršího syna Honzy se 
stal malý hokejista a naše rodina se stala rodinou 
hokejovou. 

Honza se tedy začal naplno věnovat hokeji. Postupně 
prošel všemi kategoriemi od přípravky až po dorost. 
Největšího úspěchu dosáhl se svým týmem v sezóně 
2017/18, kdy zvítězili v Krajském přeboru mladších žáků 
Libereckého kraje. Minulou sezónu již však Honza svou 
„profesionální“ hokejovou kariéru ukončil. S přechodem 
na střední školu a ubytováním na internátu bohužel není 
možné skloubit tréninky několikrát týdně. To ale 
neznamená, že by Honza s hokejem definitivně skončil. 
Občas pomáhá na zimním stadionu v časomíře a 
nedávno dostal nabídku pískat turnajové zápasy 
nejmenších hokejistů. Kdykoliv je to možné, chodí si 
zahrát s partou bývalých aktivních hráčů a nadšených 
amatérů, ke kterým jsem se před několika lety přidal i já 
sám. Ano, díky svým synům jsem před několika lety začal 

pravidelně hrát hokej také. Mám velkou radost, když se 
v letošní sezóně na ledě s Honzou potkáváme.   

(Na fotografii Honza Lhota – č. 6 – hráč vpravo) 
Jak už to mezi sourozenci bývá, ten starší bývá 

vzorem pro toho mladšího. A tak se i náš mladší syn 
Marek stal hokejistou. Začal stejně jako Honza ve 
školičce bruslení a v přípravce, samozřejmě jako hráč 
v poli. Velice záhy však projevil přání stát se brankářem. 
To mu trenér umožnil a tak se Marek ve svých šesti 
letech na podzim 2015 poprvé postavil mezi tři červené 
tyče. Několik týdnů po začátku další sezóny obrovské 
nadšení a radost ze hry vystřídal šok.  

Marek si začal stěžovat na bolest v koleni, v kyčli, jeho 
maminka fyzioterapeutka začala tušit, že je něco špatně. 
Následná vyšetření její předtuchu potvrdila. Markovi byla 
diagnostikována tzv. Perthesova nemoc – nekrotické 
onemocnění kyčelního kloubu, které bohužel občas 
chlapce (sportující i nesportující) v jeho věku postihuje. 
Léčba spočívala v poměrně složité operaci – osteotomie 
pánevní kosti, úprava postavení kyčelního kloubu, tedy 
dráty a šrouby v kostech – a v navazujícím intenzivním 
cvičení, avšak bez jakékoliv zátěže nemocné nohy. 
V praxi to znamenalo, že Marek byl na téměř tři roky 
odkázán na berle nebo elektrický vozík. Naštěstí neměl 
zakázané veškeré sporty. Plavání a jízda na kole pro něj
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byly perfektní formou rehabilitace. Kromě toho se Marek 
během svého „nechodícího“ období stal mistrem 

v plazení v sedě pozadu a ve skákání po jedné noze☺  

Vše nakonec dopadlo dobře. Marek se projevil jako 
velký bojovník a jakmile dostal povolení od svého 
ortopeda, pustil se naplno do tréninku se svými kamarády 
z týmu. Nejprve „na suchu“ v rámci letní přípravy, potom 
už naostro na ledě. Jeho odhodlání nezlomila ani 
nešťastná kovidová opatření, která jeho návrat do soutěží 
ještě trochu přibrzdila. To už je ale snad definitivně za 
námi. Marek se vrátil do hokejové branky a dnes je opět 
jednou ze dvou gólmanských opor týmu starších žáků HC 

Lomnice nad Popelkou. Trénuje, hraje, maká na sobě, na 
ledě tráví velkou část svého volného času. V rámci 
sebezdokonalování se navíc zúčastňuje brankářských 
kempů, kde poznává nové kamarády z různých klubů 
napříč Českem. S hokejem se podíval i do zahraničí. 
Letos na jaře byl osloven hokejovým klubem v Jičíně, zda 
by se v jejich barvách chtěl zúčastnit mezinárodního 
turnaje v Německu. Samozřejmě souhlasil a těch několik 
dní si ve Frankfurtu nad Mohanem nesmírně užil. Stejně, 
jako si užívá každý další trénink i každý zápas, i když se 
třeba zrovna nepodaří zvítězit. On už totiž vyhrál! 

Tomáš Lhota

 

(Marek na svém dočasném stroji)        (Marek na turnaji ve Frankfurtu) 

Knihovna v Libštátě 
ŘÍJEN V KNIHOVNĚ

V říjnu se v knihovně konal turnaj 
v karetní hře Bobří banda. Účast 
nebyla veliká, ale zábava rozhodně 
nechyběla. Vítězce Lidušce 
gratulujeme a všem zúčastněným 
děkujeme za příjemně strávený čas. 

Dovolujeme si Vás pozvat na náš 
listopadový program. 

V pátek 18.11. se od 18 hodin 
bude konat maňáskové představení 
ZALOŽENÍ LIBŠTÁTU inspirované 
místní legendou o tragickém osudu 

lásky dvou mladých lidí. Představení 
není pro děti. 

V pátek 25.11. od 17 hodin se 
bude konat beseda CESTUJ ZA 
BABKU se zkušenou cestovatelkou 
Terezou Schindlerovou, která již 
několik let píše stejnojmenný blog. 
Doporučujeme každému, kdo má rád 
cestování. 

Otevírací doba knihovny bude 
prodloužena vždy po začátek konání 
uvedených akcí. Vstupné na obě 

akce je dobrovolné. Těšíme se na 
Vaši účast. 

Anežka Plívová
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ŘÍJEN NA NAŠÍ ŠKOLE 

Říjen na naší škole začal k velké radosti žáků i učitelů nabídkou a znovuotevřením velkého množství kroužků, které 
se v minulých letech nemohly z důvodu proticovidových opatření organizovat. O to větší nadšení a zájem v žácích 
vzbudily. Velký podíl na tom má však i pestrost nabídky. Žáci prvního stupně dostali na výběr z modelářského kroužku, 
sportovních her, keramiky, výtvarného kroužku, moderního tance a badatelského kroužku. Na druhém stupni pak žáci 
vybírali z přírodovědného kroužku, sportovních her, modelářského kroužku, moderního tance, keramiky, výtvarného 
kroužku, vaření, anglické konverzace, 
francouzštiny a IT dovedností (3D tisk). 

Dne 8. října proběhly na libštátském 
náměstí tradiční podzimní trhy, do 
kterých se zapojila i naše škola s bohatou 
nabídkou výrobků od šikovných žáků. 
Zákazníci měli možnost ochutnat 
preclíky, máslové sušenky, sýrové 
tyčinky, křupavé pečené müsli či si 
zakoupit voňavé svíčky, zápichy do 
květináčů, podzimní dekorace a domácí 
těstoviny. Součástí byly i dílničky, kde si 
děti mohly nazdobit bílkovou polevou 
perníkové draky. Na tomto místě bychom 
chtěli poděkovat Marušce Novákové, 
Elišce Křížové, Terce Bičákové a Míše 
Rosenbergové, které nám přišly ve svém 
volném čase na trhy pomoci. 

Ve čtvrtek 20. října se vybraní žáci 
zúčastnili exkurze v místní firmě DS Chuchlík. Tato akce měla žáky inspirovat v jejich budoucím profesním uplatnění a 
poskytnout jim informace o studiu na středních školách ve Vysokém nad Jizerou a v Novém Bydžově. Žáci viděli 
každodenní provoz logistického centra firmy, opravnu aut, nejmodernější kravín ve střední Evropě a také bioplynovou 
stanici. Exkurze byla velmi vydařená a žáky zaujala. 

Tentýž den proběhla také přírodovědná exkurze žáků 8. a 9. tříd do Krkonoš. Autobusem vyjeli až na Špindlerovu 
boudu. Poté je čekal několikakilometrový pochod přes Dívčí kameny, Martinovu boudu na Dívčí lávky a opět na autobus 
a domů. Po cestě děti vyslechly řadu zajímavých informací od pana Bílka z Krkonošského národního parku, který jim 
poutavě vykládal o rostlinách a geologii Krkonoš.  

V závěru měsíce vycestovali tři naši pedagogové 
v rámci programu Erasmus+ do Portugalska na vzdělávací 
kurz v oblasti ICT. Krom zavádění robotiky do výuky, užití 
moderních technologií, sociálních sítí a médií ve výuce a 
projektech, se učitelé též zdokonalovali ve svých 
jazykových dovednostech. Již o hlavních prázdninách se 
naše kolegyně z 1. stupně měla možnost vzdělávat 
v irském Dublinu a v plánu je ještě osm dalších kurzů. 
Všechny tyto aktivity lze zrealizovat díky projektu Společně 
držíme krok, který je financován Evropskou Unií. 

V hodinách tělesné výchovy se žáci začali připravovat 
pod vedením paní učitelky Lenky Mejsnarové a Mileny 
Hlouškové na celonárodní testování tělesné zdatnosti žáků 
základních a středních škol, které provede Česká školní 
inspekce v listopadu. Měřena bude vždy sada čtyř 

motorických testů, jež zohledňuje věková specifika žáků. V případě žáků 3. a 7. ročníku základních škol jde konkrétně o 
skok daleký z místa, leh – sed, shyb (chlapci)/výdrž ve shybu (dívky) a vytrvalostní člunkový běh.  

Na konec bych ráda zmínila, že na naší škole nyní probíhá soutěž Čtenářské bingo a už brzy vypukne velký turnaj 
v karetní hře Prší. Společně s pedagogy se těšíme a doufáme v co největší účast. 

Za MZŠ Nina Rulfová  
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„To je naše obec“ – citace knihy 

KŘESTNÍ JMÉNA V LIBŠTÁTĚ 
Prozkoumal jsem matriky narozených římskokatolické církve a zjistil frekvenci jmen daných při křtu dětem 

narozených v Libštátě. Pro přehled jsem vybral po třech jménech podle početnosti v každém desetiletí, zvlášť mužská a 
zvlášť ženská. Z přehledu je patrný konzervatismus v jménech opakují se téměř stále stejná jména až do 20.století, 
20.léta., kdy nastává změna v ženských jménech. Od těchto let také nejsou v římskokatolických matrikách všechny děti, 
neboť přibývá dětí narozených a tedy pokřtěných v porodnicích. 

1720 - 1729: 
Václav, Jan, Jiří  
Marie, Kateřina, Alžběta 
1730 - 1739  
Jiří, Václav, Jan 
Marie, Kateřina, Alžběta 
1740 - 1749:  
Jiří, Jan, Václav 
Kateřina, Marie, Alžběta 
1750 - 1759  
Václav, Jiří, Jan 
Marie, Kateřina, Anna 

1760 - 1769:  
Josef, Jan, Jiří 
Anna, Kateřina, Marie 
1770 - 1779:  
Josef, František, Jan 
Anna, Marie, Františka 
1880 - 1889:  
Josef, František, Pavel 
Anna, Marie, Františka 
1890 - 1899:  
Josef, František, Jan 
Marie, Anna, Božena 

1900 - 1909:  
Josef, František, Jaroslav 
Marie, Anna, Božena 
1910 - 1919  
Josef, František, Jaroslav 
Marie, Anna, Božena 
1920 - 1929:  
Josef, Jaroslav, František 
Věra, Božena, Zdenka 
1930 - 1939:  
Jiří, Jaroslav a Josef, Karel  
 Věra, Zdenka, Božena 

 
Dále jsem sestavil frekvenci křestních jmen snoubenců z Libštátu podle snubních protokolů z let 1755 - 1779 a došel 

jsem k těmto výsledkům / v závorce počet /: 
Snoubenci: Jiřík / 32 / Václav / 24  
 Jan / 16 /  Josef / 3 /  Adam / 2 /  
 Pavel / 1 /  Petr / 1 /  Michal / 1 / 
 Daniel / 1 /  František / 1 / 

Snoubenky: Anna / 16 / Kateřina /   16 / Marie / 14 / Alžběta / 7 / Dorota / 5 / Zuzana / 2 / Marta /1/ 
Pro zajímavost uvádím seznam jmen daných při křtu v prvním a posledním zkoumaném desetiletí, tj. v letech 1720 - 

1729 a 1930 - 1939. Z něho je patrná rozmanitost /ne vyšší populace/ i módnost. 
1720 - 1729: Adam, František,  Jakub, Jan, Jiří, Josef, Mikuláš, Pavel, Petr, Václav 
Alžběta, Anna, Dorota, Kateřina, Marie, Rozárie, Zuzana 
1930 - 1939: Alexandr, Antonín, Bohuslav, Jan, Jaroslav, Jiří, Josef,  Karel, Ladislav, Lubomír, Miloslav, Miloš, 

Miroslav, Oldřich, Oto, Petr, Václav, Vladislav, Vladimír, Vlastimír, Vojtěch 
Alena, Anna, Božena, Františka, Hana, Irena, Jaroslava, Marie, Marta, Milada, Miloslava, Miluše, Miluška, Olga, 

Stanislava, Věra, Vlasta, Zdenka 

JAKÁ JMÉNA DOSTÁVALY LIBŠTÁTSKÉ DĚTI 
 Následující seznam křestních jmen obsahuje jména daná při křtu v zdejším římskokatolickém kostele dětem 

narozených v Libštátě v letech 1720 - 1769 v abecedním pořadí. 
Mužská jména:  
Adam, Adolf, Albín, Alexandr, Alfréd, Alois, Arnošt, Antonín Bedřich, Bohumil, Bohumír, Bohuslav, Bořivoj, Břetislav, 

Čeněk, Drahomír, Emanuel, Emil, Evžen, František, Gustav, Heřman, Hugo, Ignác, Ivo, Jakub, Jan, Jarolím, Jaromír, 
Jaroslav, Jindřich, Jiří, Josef, Kamil, Karel, Ladislav, Leopold, Lubomír, Ludvík, Martin, Matěj, Matouš, Maxmilián, 
Michal, Mikuláš, Milan, Miloslav, Miloš, Miroslav, Mojmír, Oldřich, Otakar, Otto, Pavel, Petr, Pravomil, Prokop, Richard, 
Robert, Rudolf, Stanislav, Tomáš, Václav, Vilém, Vilibald, Vincenc, Vít, Vítězslav, Vladimír, Vladislav, Vojtěch, Zdeněk 

Ženská jména:  
Adéla, Albína, Alena, Aloisie, Alžběta, Anastázie, Anežka, Anna, Antonie, Amálie, Arnoštka, Augusta, Augustina, 

Barbora, Berta, Blahuška, Bohumila, Bohuslava, Božena, Blažena, Cecilie, Dagmar, Danuše, Drahuše, Eleonora, 
Eliška, Emilie, Ivana, Filoména, Františka, Gertruda, Hana, Hedvika, Helena, Hermína, Irena, Jana, Jarmila, Jaroslava, 
Jaruška, Jindřiška, Jiřina, Jitka, Johana, Josefa, Julie, Justina, Karolina, Kateřina, Kristina, Květoslava, Ladislava, 
Leopoldina, Libuše, Lidmila, Ludmila, Magdalena, Marie, Marta, Milada, Miloslava, Miluše, Miluška, Miloslava, Naděžda, 
Oldřiška, Olga, Otýlie, Pavlína, Renata, Rozárie, Růžena, Stanislava, Svatava, Sylva, Štěpánka, Terezie, Věnceslava, 
Věra, Viktorie, Vilemína, Vítězslava, Vladislava, Vlasta, Vlastimila, Zdeňka, Zora, Zuzana, Žofie. 
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Historie a současnost 
DŮM ČP. 47 

Jan Ducháček koupil chalupu po Václavu Křižíkovi na obci dne 9. 12. 1777. Od roku 1784 dům vlastnili Brzákovi, až 
do roku 1837, kdy jejich rodina vymřela na choleru. Pak se majitelé střídali. Při sčítání roku 1910 jsou zde zapsány 2 
rodiny – 5 osob. Při sčítání z roku 1921 je zde zapsána 1 rodina – 2 osoby. O 11 hodině noční 8. června 1948 vypukl 
požár v dřevěném, již neobydleném a ke zboření určeném domku Marie Beranové. Roku 1954 postavila nové stavení 
Jaroslava Slavíková s dcerou Chalupníčkovou. Nyní vlastní vnučka. Od roku 1990 dělají jeřábnické práce. 

 

Ohlédnutí 
PODZIMNÍ TRHY V LIPKÁCH 

Vážení sousedé a přátelé a Libštátského 
trhu „V lipkách“, s vydařeným počasím, 
hojnou účastí prodejců a kupujících byl již 29. 
trh v pořadí nesmírně vydařený. Sounále-
žitost všech zúčastněných přinesla příjemnou 
atmosféru, výrobky a vzhled stánků 
profesionální úroveň. Celkově trh tvořil galerii 
perfektních výrobků, gastronomických 
zážitků a uvolněné  atmosféry.. Díky 
každému z Vás se Libštát stává známým a 
naše vzájemná propagace je znát na 
návštěvnosti. 55 prodejců a dovolujeme si 
odhadnout více než 500 návštěvníků. Jarní 
trh plánujeme 25.3.2023 a věříme, že 
přijmete pozvání a svojí přítomností s námi 
přivítáte přicházející jaro do Libštátu. Osobně 
děkuji za bezvadnou spolupráci Úřadu 
městyse Libštát a jeho zaměstnancům .  

Za sousedky Eva Janatová 

Inzerce 
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Kulturní akce 
  
 

 

 

 

 

 

LIBŠTÁTSKÝ KVÍZ 
12. listopadu v 19 hodin v KD Libštát 

 
Spolek kroužek a městys Libštát vás zvou na soutěžní a 

hlavně super zábavný večer v KD. 
O co jde? 
-Vědomostní soutěž týmů, 50 otázek o Libštátu, 

moderátor + projekce, afterparty + DJ, míchané drinky 
Chceš soutěžit? 
1) Vytvoř si tým (2-6 lidí) + vymysli název 
2) Přihlaš se na našem fcb nebo v KD 
3) Doraž v sobotu do KD 
4) Soutěž a vyhraj 
 
Otázky týkající se Libštátu 
- Současnost 
- Historie 
- Kultura 
- Sport 
- Zajímavosti 
- Blbosti … 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISCO PÁRTY 
12. listopadu od 22 hodin v KD Libštát 

 
Po skončení Libštátského kvízu následuje disco párty. 
 
- Párty Kroužek styl 
- Hudba na přání 
- Míchané drinky 
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Kulturní akce 
 
 
 

DRŮBEŽÍ NÁŘEZ 
15. listopadu v 19 hodin v KD Libštát 

 
Humorný a vtipný ponor do každodenního života 5 žen 

ve scénkách: Rande naslepo (Romana Zemenová), Než 
se naděje, zmizí naděje (Míša Kunetková), Jak se dělají 
děti ( Kateřina Hofhansová), Tryskomyš (Alena 
Tomášová), Žena Evžena (Romana Zemenová). Vynikající 
soubor Nakafráno z Turnova se představil v Libštátě už 
třikrát (vždy před plným sálem). Autorské představení 
dostalo ocenění za divadelní počin ve všech složkách 
inscenace na oblastní přehlídce v Lomnici nad Popelkou 
(2012), Alena Tomášová cenu za herecký výkon. 
V nesoutěžní přehlídce zhlédli představení také 
Loutkářské Chrudimi r. 2013. Bavila návštěvníky v mnoha 
městech ČR včetně Prahy. 

Vstupné 100Kč, studenti 50 Kč 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

ZALOŽENÍ LIBŠTÁTU 
18. listopadu v 18 hodin v knihovně Libštát 

 
Při příležitosti výročí 700 let od první zmínky Libštátu 

Vás knihovna v Libštátě zve na maňáskové představení o 
založení Libštátu. 

Představení je vhodné od 15 let. 
Vstupné dobrovolné. 
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Kulturní akce 
 
 
 
 
 

CESTUJ ZA BABKU 
25. listopadu od 17 hodin v knihovně Libštát 

 
Beseda s cestovatelkou Terezou Schindlerovou, 

autorkou blogu Cestuj za babku.. 
- Jak na cestách ušetřit 
- Výměny domovů 
- Levné letenky 
- Jak cestovat jen s příručním zavazadlem 
- Jak cestovat s miminkem 
- Letenky jako překvapení 
- Vlakem bez mobilu po České republice 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

HRDÝ BUĎ, ŽES… 
26. listopadu v 19 hodin KD Libštát 

 
Dramatizace podle některých námětů z knih Ireny 

Douskové „Hrdý Budžes“ a „Oněgin byl Rusák“. Hrdinka 
příběhu, žákyně 2. Třídy základní devítileté školy Helenka 
Součková, nás zkoumavým naivním pohledem osmiletého 
dítěte provází tragikomickými roky husákovské normalizace 
tak, jak se promítala na počátku 70. Let do světa dětí i 
dospělých. Inscenaci v Libštátě uvede velmi populární 
Divadelní spolek Lipany z Vrchlabí. V hlavní roli vystoupí 
Jitka Pešinová. Technika: Lukáš Švimberský, Scénář a 
režie: Jan Švimberský. 

Vstupné 100 Kč, studenti 50 Kč 
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