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Vážení a milí spoluobčané, sousedé, čtenáři Libštátského zpravodaje, 
 
 

1_Slavnostní vítání občánků | sobota 27. května 2017 | 10,30 hod.  
 

V sobotu 27. května 2017 proběhlo v obřadní síni Úřadu městyse Libštát slavnostní vítání libštátských 
občánků. Celkem bylo přivítáno 5 dětí. 
 

Gabriela Malawská, narozena v roce 2016 
David Kobrle, narozen v roce 2016 
Štěpánka Svobodová, narozena v roce 2017 
Natálie Divišová, narozena v roce 2017 
René Kafka, narozen v roce 2017 
  

Všechny přivítané děti obdržely pamětní list, dřevěné kostičky od české rodinné firmy ze Staré Paky, 
dárečky od dětí z Masarykovy základní školy a finanční dar ve výši 1000,- Kč. Maminky dostaly květinu. 
 

Velice rád bych tímto ještě jednou poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravách této milé akce: 
- paní učitelce Mileně Hlouškové a Lence Mejsnarové a dětem z Masarykovy základní školy za velmi krásný 

kulturní program a dárečky, které pro vítané děti vyrobily, 
- paní Hance Matouškové, Ivě Janatové, Andree Metzové, Míše Brožové a zastupitelům městyse Libštát 

děkuji za pomoc a podporu při organizování této slavnosti,  
- paní Ludmile Maturové za zápis vítaných dětí do pamětní knihy a paní fotografce Markétě Horké z Lomnice 

nad Popelkou za zdokumentování této akce (až budou fotografie hotové, budeme účastníky telefonicky 
informovat). 

 
 

V loňském roce se slavnostní vítání občánků konalo na jaře 28. května a na podzim 22. října. 
 

Pevně věřím, že se v nejbližší době s některými z maminek a tatínků uvidíme „NA PODOBNÉ AKCI“ ještě 
minimálně jednou.  
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2_Dětský den, aneb Tatínkové a chlapi dětem č. 3 | sobota 3. června 2017 | 14 hod.  
 
S ohledem na mnoho okolních zajímavých a lákavých akcí, které se konaly 
tentýž den, lze konstatovat, že se k nám na dětský den dorazilo bavit 
rekordních 97 dětí spolu s rodiči, což je skvělá účast.  
 

Velice rád bych poděkoval všem sponzorům, kteří přispěli na letošní dětský 
den. Největší dík ale patří všem, kteří se jakkoli podíleli na organizaci této 
skvělé akce pro naše děti. 
 

Fotografie z dětského dne, které nám poskytla paní Helena Wolfová, jsou již 
na webových stránkách obce ve fotogalerii.  
 

Vidět spokojené děti, které se dle mého názoru docela bavily, je opravdu 
moc hezký pocit. Tak zase za rok. 
 

3_Uvedení do života | slavnostní rozloučení s předškoláky z mateřské školky 
Uvedení do života. Tak se v Libštátě v minulém století říkalo slavnostnímu aktu, kdy předškoláci vycházející ze 
školky byli na tehdejším MNV Libštát slavnostně vítáni mezi školáky. Ve spolupráci s naší mateřskou školkou jsme 
tuto tradici obnovili. Tento slavnostní akt proběhl ve středu 14. června 2017. 
 
4_Pamětní deska obětem válek 
Ohledně této pamětní desky, kterou si mnozí z Vás pamatují naposledy umístěnou před Masarykovou základní 
školou, panuje mnoho otazníků. Ještě letos bychom tuto pamětní desku obětem válek rádi instalovali u našeho 
Úřadu městyse Libštát. Pojďme si připomenout úplně první písemný dokument z 1. srpna roku 1973, který je s touto 
pamětní deskou spjat.  
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5_Sběrný dvůr v Libštátě v roce 2017 | každá sudá sobota | 9 -12 hodin  
Sběrný dvůr v Libštátě je v letošním roce otevřen každou sudou sobotu od 9,00 hodin do 12,00 hodin.  
 
6_Mobilní rozhlas 
Do dnešního dne evidujeme 153 zaregistrovaných občanů, což je skvělé. Prosím, aby se v dohledné době přihlásili 
i ti zbývající.  
 

Všem spoluobčanům přeji krásné prožití léta a dětem slunné prázdniny. Na shledanou v druhé polovině 
srpna. 

       V úctě Pavel Janata | starosta 

 
Květen na naší škole 

Jako již asi každý rok, je měsíc květen nabitý množstvím 
akcí. Nejprve naši deváťáci navštívili Terezín. Druhý den po 
návratu zpracovali na toto téma ve skupinkách projekty, které je 
možné vidět na chodbě naší školy. 

 

Dále jsme se zúčastnili telekonference s velvyslankyní 
v Německu paní Michaelou Bartákovou, kterou v rámci 
Evropewoche pozvala naše partnerská škola v Ortrandu.  

 

9. 5. 2017 se 6 žáků a 2 učitelky vydali do Ortrandu. 
Nejprve se zastavili v Drážďanech, které si prohlédli společně 
s německými přáteli, kteří tam za nimi dorazili. Následující den je 
čekala prohlídka čokoládovny a poslední den pobytu si všichni 
společně vyrobili na památku skládanku. Po celou dobu pobytu 
byli žáci ubytováni v německých rodinách.  

 

 

 
Mezitím se doma žáci z druhého stupně vydali pomoci při sběru kamení, v druhé polovině května se pak 

v Lomnici uskutečnila za účasti 8. a 9. třídy poutavá přednáška o kriminalitě, drogách a všem, co s touto tematikou 
souvisí, a první stupeň navštívil provozovny DS HOLDING. Žáci 2. a 5. třídy ji dokonce zhlédli za účasti dětí 
z ortrandské školy, pro které byla nejzajímavější návštěva bioplynky v Bělé. Osmáci ještě absolvovali branný kurz 
v Kořenově a na závěr měsíce jsme pomohli přivítat nové občánky Libštátu. 
Také se u nás po celý měsíc hodně sportovalo. 
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Nejprve proběhly atletické závody – O pohár Českého rozhlasu, kde jsme 

důstojně reprezentovali při všech disciplínách. V sobotu 13. 5. 2017 se uskutečnil 2. 
ročník běžeckých závodů – Libštátský jarní běh. Na start se postavilo více než 40 
závodníků a závodnic, a to včetně několika rodičů. Menší sportovci z prvního stupně 
měli možnost poměřit své síly v okresním kole Atletického trojboje v Semilech. Tři 
z nich postoupili do krajského kola a to Š. Janata (1. třída), J. Janata (3. třída) a J. 
Košťál (4. třída). Další klání nás čekalo v pátek 19. 5. 2017 v Košťálově na dopravním 
hřišti, kde obě naše družstva – mladší i starší žáci - vybojovala 2. místa. Moc všem 
gratulujeme! 

 
Martina Jandová 

 
12. ročník OVVR Libštát 

Už po dvanácté se v Libštátě sešli příznivci retrieverů a jejich pracovního využití – klubová bonitace 
Ověření vrozených vlastností retrieverů pořádaná Retriever klubem CZ  se  konala v sobotu 20. května a jako 
obvykle nám místní myslivecké sdružení poskytlo honitbu i zázemí myslivecké chaty s veškerým servisem pro 
účastníky. Moc děkujeme za spolupráci. 

Přihlášeno bylo 7 psů, ale na zkoušky nastoupilo jen 6 a byla to tentokrát výhradně dámská jízda – šest 
fen s šesti vůdkyněmi. Korona byla možná početnější. Za ideálního počasí a příznivého mírného větru týmy 
absolvovaly suché disciplíny a test povahy na louce nad myslivnou, na vodní disciplíny a závěrečné vodění jsme 
se přesunuli na Končiny k Černému moři. Úspěšnost byla podobná jako loni, neuspěl jeden účastník – fena flat 
coated retrievera, která selhala na aportu v terénu poté, co ji střelba vykolejila do té míry, že další výkon už tím 
byl ovlivněn.  Ostatní účastnice splnily veškeré požadavky zkušebního řádu a zkoušku úspěšně absolvovaly, 
nejlépe si tentokrát vedly labradorky. Feny na prvním a druhém místě měly obě plný počet bodů, takže o umístění 
v souladu s řády rozhodl věk a vítězkou se stala ta mladší, čtrnáctiměsíční Adélka Lovcovo srdce vedená 
zkušenou  vůdkyní Janou Andráškovou z Železného Brodu, která zde s jinou fenou zvítězila i loni. Druhá v pořadí 
byla čtyřletá Bailey Kelly Honey Bunny vedená Janou Ručkayovou z Ostravy a třetí místo se ztrátou pouhých 8 
bodů (z maxima 232) vybojovala Borka ze Zámek Ribry vedená teprve šestnáctiletou Leonou Karbanovou z Nové 
Vsi nad Popelkou – jejich výkon je o to cennější, že loni zde neuspěly, ale nevzdaly to a vrátily se.  (Otcem druhé 
feny a dědkem té třetí je náš Borgo, takže s určitou nadsázkou lze říci, že i Libštát měl v letošní soutěži svá želízka 
v ohni  ) 

Děkuji libštátskému mysliveckému sdružení za umožnění konání celé akce a za výbornou kuchyni. 
Dále děkuji sponzorům, zejména panu Chuchlíkovi – DS Logistic s.r.o. za finanční příspěvek; firmy  

Bracco Žďárec  a  Chovatelské potřeby Lucca Lomnice n.Pop. poskytly věcné ceny – psí hračky, aporty a pamlsky, 
paní Romana Nagyová www.czarts.cz vyrobila zdarma dřevěné plakety s logem akce sloužící jako startovní čísla. 

Díky velkorysé podpoře 
sponzorů si každoročně 
z libštátských OVVR odváží 
nějaký ten dárek a 
vzpomínku nejen vítězové, 
ale i ti méně úspěšní, a to je 
myslím pěkné. 

Moje osobní 
poděkování za spolupráci a 
pomoc v poli pak patří panu 
Janu Řezníčkovi. 

Za Retriever klub 
CZ  H. Kotasová, 

pořadatel a rozhodčí 
                                                       

                                                                                                         Trio vítězných blondýn 
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Střelecké závody dne 13. 5. 2017 Z E B Í N 
 

Za krásného počasí se 13. 05. 2017 sešlo 66 závodníků, aby se utkali ve střelbě z malorážky a 
vzduchovky na střelnici pod Zebínem u Jičína.  
 
 

 
 
Kategorie žáci do 10 let: vzduchovka 

Zde prvních 7 střelců dosáhlo maximální počet bodů 400 a došlo na rozstřel. Po tomto rozstřelu bylo 
pořadí následující: 
5.   Zbihej Daniel      s nástřelem  400 bodů 
6.   Kazda Tadeáš                          400  
7.   Michal Ježek                             400  
10. Jakub Mazánek                        398 
11. Martin Svatý                             398 
12. Jan Pospíchal                            397 

13. Daniel Vojtěch                 396 
14. Jakub Janata                    395 
15. Matěj Kosina                      387 
16. Adam Hansko                    376 
17. Jakub Šafra                        356 
19. Miroslav Lorenc                  350  

 

Kategorie - žákyně do 10 let: 
První 2 žákyně získaly stejný počet bodů – 400 a proto muselo dojít k rozstřelu. Potom zůstalo pořadí dle 

dané tabulky: 
1.   Hradecká Nikol                         400 bodů 
4.   Farská Elena                            398 bodů 
 

Kategorie – dorostenci:  malorážka na 50 m ve 4 různých polohách 
2.   Kvarda Lukáš                           391 
4.   Jína Daniel                               376 
6.   Pecka Aleš                               372 

8.   Tomáš Vojta                       359 
9.   Kvarda Ondřej                     340 
11. Tomáš Jan                           303       

 
Kategorie – dorostenky: malorážka na 50 m ve 4 různých polohách 
4. místo    Markéta Tomášová           326 bodů 
6. místo    Karolína Pechánková        268 bodů         
 
Kategorie juniorky 16 – 20 let  - malorážka 
3. Anna Minarčíková                           357 bodů 
 
Kategorie junioři 16 – 20 let – malorážka 
5. místo   Martin Jína                          355 bodů 
7. místo     Jan Vedral                         337 bodů 
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Pořadatelé připravili pro střelce mnoho krásných a hodnotných cen. Závody skončily, ale příprava probíhá 
i nadále.  

Za veškerou přípravu, technické záležitosti a odborné vedení děkujeme jako rodiče panu M. Pechánkovi. 
Všem ostatním, kteří pomáhali, jezdili na závody a starali se o zázemí našich střelců, děkujeme také a přejeme 
hodně trpělivosti, zdraví a dětem pevnou mušku. 

 
                                                                        za střelecký kroužek J. Horáček 

 
 

 
Společenská rubrika  

 

V měsíci červnu slaví své životní jubileum:  
paní Irena Machová 

a pan Josef Chuchlík 
 

Jubilantům blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní 
pohody a spokojenosti do dalších let.  
 

 
 

 
 

Sbor dobrovolných hasičů v Libštátě 
srdečně zve všechny známé, přátele a příznivce na 6. ročník soutěže o 

 

Libštátský pohár 
 

pořádaný v rámci Poháru Okresního sdružení hasičů v Semilech, 
který se koná 8. července 2017 od 14,00 hod. na hřišti u DPS 

 
 Program:  
• 13:00 prezentace 
• 13:45 nástup soutěžících 
• 14:00 zahájení soutěže v požárním útoku žen a mužů 
 
Po celé odpoledne bude zajištěné občerstvení. Na vaši návštěvu se těší SDH Libštát. 
 
 

Redakce žádá dop isovate le  o  průběžné a  včasné  dodávání  p ř í spěvků!  
Příspěvky odevzdávejte na ÚM Libštát nebo zasílejte na email: info@libstat.eu nebo sprava@libstat.eu  

Uzávěrka příštího čísla bude v pondělí 31.7.2017. 
LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ – zpravodaj městyse Libštát. Vychází měsíčně, nákladem 400 výtisků – zdarma.  
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