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Vážení spoluobčané, milí sousedé, čtenáři Libštátského zpravodaje,
Ve středu 31. října 2018 se od 19 hodin na sále KD konalo ustavující zasedání Zastupitelstva městyse Libštát,
na kterém si zastupitelé z navržených kandidátů vybrali a zvolili starostu městyse a jeho nejbližší
spolupracovníky pro volební období 2018 – 2022.
starosta: Pavel Janata ml.
místostarosta: Ing. Jan Šimůnek
rada městyse, členové: Pavel Janata starosta., Ing. Jan Šimůnek, Miroslav Hloušek, MUDr. Vít Šlechta,
Mgr. Pavel Šimůnek
finanční výbor: předseda: Mgr. Pavel Šimůnek, Ing. Jiří Hradecký a Eva Palounková
kontrolní výbor: předseda: Irena Janatová, členové: Věra Kobrlová a Ing. Jiří Maťátko
Zápis z ustavujícího jednání je jako vždy k náhledu na webových stránkách městyse Libštát.
V úctě Pavel Janata, starosta

Říjen na Masarykově základní škole
Říjen byl ve znamení učení, ale i spousty akcí.
Čtvrtá třída si potrénovala jízdu na kole na dopravním
hřišti v Košťálově.
V úterý 9. 10. se 15 chlapců a 10 dívek z druhého
stupně vydalo do Semil na Zátopkovu štafetu, kde
dohromady zaběhli jeden z nejrychlejších časů v historii
naší školy (10 km za 33,56 min). Všem děkujeme za
vynikající reprezentaci naší školy.
Ve středu 10. 10. se žáci 1. – 7. třídy zúčastnili
programu o třídění odpadu s názvem „Tonda Obal na
cestách“. Pro některé žáky to byla novinka, pro jiné
opakování toho, co již znají z dřívějších let o třídění
odpadu. Věřím, že se jim poté bude ve svých rodinách
mnohem lépe třídit odpad než doposud.
Ve čtvrtek 11. 10. byla připravena pro žáky 2. – 9. třídy beseda se sportovcem Danielem Polmanem.
Všichni měli možnost si prohlédnout kolo, které pan Polman s sebou na ukázku přivezl a zeptat se na spousty
zajímavostí.
V sobotu 13. 10. proběhl tradiční podzimní trh, na který žáci
připravili krásné výrobky k prodeji. Také byla připravena již tradiční
dílnička pro děti.
Středa 17. 10. byla také plná akcí. V dopoledních hodinách se 9. třída
vydala na geologickou exkurzi. A v odpoledních hodinách byl pro
žáky prvního stupně připraven čarodějnický pochod. Děkujeme
žákům druhého stupně, kteří se dobrovolně podíleli na jeho přípravě
a hladkém průběhu.
8. třída se ve čtvrtek 18. 10. vydala do Semil na preventivní
program „Hrou proti AIDS“.
Poslední říjnový čtvrtek byl ve znamení Projektového učení
na téma 100 let od založení Československé republiky. Žáci
druhého stupně se ve dvacetiminutových blocích dozvěděli spoustu
zajímavostí, např. o T.G.M, literatuře, filmu atd. Jejich úkolem bylo
během dne vyplnit pracovní list, který bude následně vyhodnocen.
Podrobnější informace o uskutečněných akcích se může každý
dočíst na webových stránkách školy (www.mzslibstat.cz).
Marie Novotná
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Zprávičky z naší školičky
V září, pro nás v novém školním roce, jsme ve školce přivítali nejen novou pí učitelku a vedoucí školní
jídelny, ale i rekordní počet dětí - 55 (z toho 25 předškoláků!) a převážně z Libštátu (44dětí).
V červnu byl pod školkou místo nevyhovujícího asfaltu položen skvělý povrch SMART SOFT s různými
možnostmi her dětí – hod na cíl, člověče, nezlob se, dopravní výchova (semafor, benzinka, přechod pro chodce),
poznávání čísel (skákání „panáka“), poznávání písmen (housenka), mlžení vodou, prolézání, přelézání, v září
ještě doplněné o
asfaltovou část
na
kreslení
křídami.
Zároveň
byl po dohodě se
zřizovatelem
přes léto spuštěn
zkušební provoz
školní zahrady
pro veřejnost za
podmínek stanovených vyvěšeným provozním řádem. Tímto žádáme návštěvníky o ohleduplné chování a
nepoškozování! Děkujeme. 
Dále, převážně v době uzavření MŠ, se bouralo a stavělo, u obou heren tak vznikl větší prostor
pro lůžkoviny a lehátka, případně výukové pomůcky. Vyměnily se šatny “u žabiček i berušek“, a to tak, aby
vyhovovaly věkovému složení dětí v dané třídě a zároveň esteticky dotvářely stávající prostory. V umývárnách
„žabiček i berušek“ byly namontovány nové ručníkové boxy.
Pro větší přehlednost v nabídce materiálu na výtvarné a pracovní činnosti slouží pí učitelkám nová
regálová sestava.
Tímto bych ráda poděkovala všem, kteří se na těchto změnách podíleli - za spolehlivost v dodržení
ujednaných termínů, výborně odvedenou práci a ochotu, a to p. Pavlu Janatovi st., p. Martinu Kousalovi, p.
Vladimíru Hodboďovi ml., zaměstnancům technické čety městysu Libštát a dodavatelským firmám.
V neposlední řadě má od srpna naše školka nové, krásné, plně funkční webové stránky –
http://www.ms-libstat.cz, které jsou aktuálně doplňované o akce, fotky a potřebné matriály. Doufáme, že budou
využívány rodiči (zákonnými zástupci) k lepší informovanosti o dění v MŠ.
A teď již k akcím a aktivitám dětí ve školce
Přestože bylo suché léto, na zahrádce se nám urodilo, bylinky si děti
uštipovaly dle chuti, paní učitelky s“ žabičkami“ uvařily výborný mátový sirup, na
procházkách děti snědly mrkev a ředkvičky, chutnaly jim také koláč s
rebarborou, rajčatová polévka nebo upečené brambory, dýně pak posloužily
k vyzdobení
prostor školky. Pro
zvířátka
v lese
máme topinamburu (krmnou bramboru), sbírali
se kaštany a žaludy.
S paní Novákovou si děti vyrobily sýry a
jogurt.
Při výchovném programu se děti
seznámily s dravci (orlem, různými druhy káňat,
poštolkou či luňákem) a také se sovami (výrem,
puštíkem, sýčkem nebo kulíškem)
Přijela za námi divadla s výchovným
programem „O přátelství“ a vtipně provedenou
pohádkou „Jeníček a Mařenka.“
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O „jablíčkovém dni“ jsme s rodiči při tvořivém odpoledni pekli jablka v županu, moštovali, zdobili
prostírání, ze zbylých jablíček mají děti nasušené křížaly na celou zimu. 

Rodiče měli možnost využít nabídku firmy PRIMA VIZUS na vyše tření očí dětí, v rámci spolupráce s
Masarykovou základní školou Libštát budou děti po celý školní rok využívat pravidelně tělocvičnu nebo halu na
pohybové aktivity (v rámci výchovně vzdělávacího procesu + „Sportovní školička“), od října probíhá kreativní
kroužek ve spolupráci se zřizovatelem městysem Libštát.
Na závěr chceme poděkovat všem rodičům za podporu, ochotu a pomoc.
Dovolte mi Vám všem popřát krásné prožití blížících se adventních dní
Za kolektiv Mateřské školy Libštát Dana Kousalová

Příchod Mikuláše se
svou družinou
Mikuláš s čerty a anděly dorazí na náměstí v Libštátě
ve středu 5. 12. 2018 v 17 hodin
Občerstvení zajištěno
Pořádají SDH Libštát ve spolupráci s městysem.

Společenská rubrika

V měsíci listopadu slavili a slaví své životní jubileum
pan Vladimír Hodboď
a pan Josef Svatý
Jubilantům blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní
pohody a spokojenosti do dalších let.
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Pár poznámek
k Libštátskému pozdnímu létu 2018
Letošní ročník se celkem vydařil. Zaznamenali jsme dva
návštěvnické rekordy: k „Jezevčíkovi“ přišlo na skupinu Greenhorns
320 platících osob, s neplatícími předškoláky (13) a pořadateli asi
přes 350 lidí, koncert Spirituál kvintetu zhlédlo 215 platících diváků
(rekord návštěvy na „Létě“ v KD) a asi 15 dětí. V konkurenci okolních profesionálních kulturních center to není
špatné. Lidé dávají přednost domácím pořadům. Na amatérskou divadelní kvalitu odjinud zavítá do Libštátu
málokdo, byť se plakátuje v Semilech i jinde, zasílají se pozvánky e-mailem apod. Jiné to je u „megakoncertů“,
jejichž vstupné se stále pohybuje okolo jedné poloviny ceny, kterou si běžně účtují komerční festivaly, např.
Sedmihorky. Tady je příliv přespolních opravdu velký. Zdá se, že bychom se na „Léto 2019“ neměli bát pozvat
alespoň jedno profesionální divadlo. Nutno podotknout, že jsme letos chtěli vzdát hold 100. výročí vzniku ČSR.
Tomu jsme věnovali představení na národní notu Narozen 28.
října, The Greatest Hits of Bedřich Smetana a výstavu ke 100.
výročí vzniku Československé republiky a konce 1. světové
války. Je těžké přesvědčit lidi, že se nejedná o nudná
didaktická představení. To dobře vědí ti, co, co přišli. Divadla
přinesla nejen dobrou muziku (Narozen 28. října, The
Greatest Hits of Bedřich Smetana), ale také vtip a legraci (Sen
noci svatojánské, The Greatest Hits…) i jímavé okamžiky
(Narozen...). Náklady finančně náročnějších pořadů: Koncert
skupiny Spirituál kvintet pokrylo vstupné a doplatek Farního
sboru Českobratrské církve evangelické Libštát, koncert
skupiny Greenhorns kromě vstupného také sponzorský dar
Petra Maura.
Přehled
11. srpen
25. srpen
2. září
8. září
15. září
30. září
5. říjen

Název akce
Počet návštěvníků
Doteky hudby (luterský kostel)
40 – pěkná návštěva na vážnou hudbu
Greenhorns Ranč U Jezevčíka
324 platících (s dětmi a pořadateli asi 350)
Spálovské babí léto (modlitebna Spálov) 60 – 70 standardní návštěva
Sen noci svatojánské (Janatův statek) 41 (s dětmi 45), velká spokojenost, slabší návštěva
Spirituál kvintet (KD, velká spokojenost) 215 (s dětmi 230) – návštěvnický rekord v KD
Narozen 28. října
33 (s dětmi kolem 40), slabší návštěva
The Greatest Hits of Bedřich Smetana 52 (s dětmi 60), nejmenší návštěva na výborné
představení Vysočáků, přesto se dosáhlo alespoň
průměru
2. listopad
Zahájení výstavy ke 100. výročí vzniku přes 249 lidí (128 škola, 121veřejnost)
Českosl. rep. a konce 1. světové války
4. listopad
přednáška „Mladá léta ČCE – slepé uličky 30 návštěvníků, na odbornou přednášku výborné
a nadějné vyhlídky“ - evangelická fara
23. září výstava Reformační kořeny
45 návštěvníků
až 4. listopad Českobratrské církve evangelické, fara
S dětmi, které neplatily, přišlo na pořady léta více
než 1050 návštěvníků z Libštátu, širokého okolí, Prahy,
Kolína, a dokonce i z Dánska.
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Poděkování
Festival by nebylo možné
pořádat bez početného kolektivu
obětavých lidí: Hana Matoušková, Iva
Janatová – úřednice, Pavel Janata,
starosta (všichni Úřad městyse Libštát)
– tisk plakátů, programů, příprava
vstupenek a vybírání vstupného, další
administrace – OSA, Dillia, smlouvy s
umělci; propagace festivalu pomocí
SMS, pomoc při zajištění občerstvení v
KD apod. Karel Jiřiček, Jaroslav Fejfar,
Lukáš Fiedler, Josef Diviš a Dušan
Hanko připravovali sál v KD a kině na
divadelní představení a výstavu
(vytápění, příprava židlí, úklid apod.),
upravili prostor u kostela Na Hořením konci apod. Dušan Bodnár, Mgr. Laďka Bodnárová, celá jejich rodina a
početný pořadatelský kolektiv zajistili komplexně koncert Greenhorns na Ranči U Jezevčíka včetně daru p. Ing.
Petra Maura.
Koncerty na ranči si dobyly oprávněnou oblibu v širokém okolí. Jaroslav Barták, Mgr. Bohumil Skalický
a akad. malíř Vladimír Veselý instalovali jednodenní výstavu obrazů v evangelické modlitebně na Spálově,
kterou spravují libštátští evangelíci. Pavel Janata s přáteli vytvořil veškeré podmínky pro realizaci představení
Sen noci svatojánské na dvoře svého statku. Málo lidí vykonalo mnoho roboty. Vážíme si práce P. Janaty, neboť
představení Sen noci svatojánské mělo pod lípou neopakovatelnou atmosféru. Škoda, že byla zima, ačkoli ve
dne panovalo překrásné počasí. Velkou práci odvedl rovněž Farní sbor Českobratrské církve evangelické v
Libštátě, který se výrazně organizačně i finančně zapojil do koncertu skupiny Spirituál kvintet. Členové sboru
dovezli židle a lavice, postarali se o návštěvu přespolních, připravili výstavu o dějinách evangelické církve a
reformaci, které se stanou trvalou součástí interiérů fary. Pracovníci Jiřího Kotase tradičně připravovali pódium
na country koncert. Vernisáž k výstavě o 1. světové válce a situaci po vyhlášení Československé republiky v
regionu obohatily přednášky Mgr. Lenky Holubičkové a PhDr. Daniele Coganové. L. Holubičková dovolila
zveřejnit pro účely výstavy materiály ze své knihy Hrobům v dáli, ředitel Státního okresního archivu v Semilech
Mgr. Pavel Jakubec pak ochotně zapůjčil panely s výstavou ke 100. výročí republiky. Autorkou textů a
obrazového materiálu je Dr. Coganová. Při transportu panelů pomáhal zaměstnanec archivu p. Milan Jech.
Projekci materiálů D. Coganové zajišťoval technicky p. Josef Kafka. O organizaci výstavy i její propagaci se
staral Luboš Fejfar, přispěl materiály z vlastního archivu, podílel se na úklidu foyeru kina i sálu a propagaci (v
kině strávil 10 dní). Děkujeme za vstřícný postoj k výstavě ze strany Masarykovy základní školy, zvláště pak její
ředitelky Mgr. Jany Markové, zástupkyně Mgr. Kateřiny Krejčové, Mgr. Antonína Švába a dalších učitelů.
Odborného výkladu pro děti i veřejnost se ujal Mgr. Jaroslav Vávra. Eva Janatová se opět se svými kamarádkami
postarala o oblíbený a bohatě navštívené podzimní trhy V Lipkách. Výborné večeře pro divadelníky a skupinu
Spirituál kvintet připravovala paní Věra Kobrlová ve spolupráci se zaměstnanci KD.
Těšíme se na další ročník festivalu a věříme, že nás obětaví lidé a návštěvníci neopustí.
Mgr. Jaroslav Vávra

Kalendář
je k nahlédnutí v
„naší vaší hospodě“
a na stránkách
www.foto.marynka.cz
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Slavnostní odhalení pamětní desky obětem 1. světové války
(neděle 11. 11. 2018)
Terénní úpravy za Úřadem městyse Libštát jsou tak výrazné, že se zastupitelé rozhodli umístit do
vzniklého parčíku desky padlým z 1. světové války. Je to místo důstojné – a taková byla i slavnost, která proběhla
při jejich odhalení. Před jejím začátkem zněly z reproduktorů velebné tóny Smetanovy symfonické básně Vltava.
Ve 14 hodin nejprve pan starosta Pavel Janata přivítal všechny vzácné hosty a občany, seznámil přítomné s
programem slavnosti, vyjádřil radost nad tím, že se vše podařilo realizovat, odhalil s panem Janem Šimůnkem,
vojenským letcem, desky a přečetl jména všech šedesáti mužů z Libštátu, kteří padli v 1. světové válce.
Pak promluvila velice citlivě pí Mgr. Lenka Holubičková, autorka knihy Hrobům v dáli, a připomněla
skutečnost, že kromě pár jmen není možné nalézt hroby vojáků, třebaže víme, kde padli. To byl pro pozústalé
traumatizující zážitek, a proto tak usilovali, aby se pomníky se jmény padlých instalovaly v obcích a městech.
Pozůstalí – a nejen oni – sem pak mohli přinést kytičku.
Pak Iva Sochorová a Karolína Pechánková, děvčata z Masarykovy ZŠ, a houslistkou Mirkou Jeřábkovou
zapěly s přítomnými návštěvníky píseň Jaroslava Hutky Náměšť, kterou s jejím autorem zpívalo v r. 1989 více
než 500 000 demonstrantů na Letenské pláni v Praze.
Duchovně
zaměřený
projev
přednesl pan farář Jan
Sládek. Zamýšlel se
nad
nesmyslností
války, poukázal na
zhoubné
řešení
konfliktů silou a řekl, že
už ani nevnímáme více
než
sedmdesátiletý
život
v
míru.
Přesvědčivě vyzněly
pasáže jeho úvahy, jež
se týkaly současných
válek, které jsou často
prezentovány divákům
jako sportovní zápas a
myšlenka, že vítězem
je každý voják, jenž se
vrátí z války domů, ať
už bojuje na kterékoli
straně. Vyjádřil lítost
nad tím, že těch
poražených bylo ve
velké válce více.
Závěrečná víra pana faráře, že Pán přijme padlé vojáky při posledním soudu do svého království uzavřela jeho
působivý projev. V průběhu písně položili k pomníku věnec pánové David Farský, Roman Daniel a Ing. Vítězslav
Kříž ho upravil.
Žákyně Eva Hollmannová z Masarykovy ZŠ přednesla báseň Hora Říp Jaroslava Seiferta a pak pan
Mgr. Antonín Šváb připomněl ve svém projevu základní historická data, ale i skutečnost, že přes všechny hrůzy
přispěla válka k vytvoření Československé republiky. Zajímavě pak pohovořil o legionářské minulosti ředitelů
školy z doby I. republiky, pánů Arnošta Špicara a Josefa Másnici. Dále připomněl snahu ředitele Františka
Večerníka instalovat v Libštátě pomník padlým. Občané chtěli vybudovat žulový obelisk ve tvaru 9 m vysokého
jehlanu. Kde měl stát, se nikde neuvádí. Ředitel měšťanky František Večerník vybral za tímto účelem 2000 Kč
– jako základ sbírky – a uložil je v kampeličce. Vždy z toho však sešlo, a proto si současné zastupitelstvo
zaslouží poděkovat za to, že dotáhlo vše do úspěšného konce.
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Na sázení pamětní lípy se podíleli zástupci přítomných
organizací a návštěvníci jim zpívali za doprovodu houslistky
Mirky Jeřábkové, učitelky ZUŠ Semily, oblíbené písně T, G,
Masaryka Ach, synku, synku a Teče voda, teče.
Nakonec Jaroslav Vávra poděkoval všem, kteří se na
slavnosti aktivně podíleli a občanům za návštěvu. Slavnost
zakončila Hymna Československé republiky. J. Vávra pozval
diváky na poslední den výstavy věnované prvním krokům
Československé republiky v severovýchodních Čechách a
dopadům 1. světové války na obce Libštát, Bělá a Košťálov. Pan
starosta ještě jednou poděkoval návštěvníkům, kterých se sešlo
možná kolem stovky, a pozval je na malý raut do kulturního
domu. Více než 20 jich pak přišlo na výstavu do kina.
Poslední den Libštátského pozdního léta 2018 byl tak
vydařenou slavností obce významně podpořen.
Důkladně se oběma výročím věnovala škola a návštěvu
výstavy v kině hodnotí pedagogové velmi pozitivně na svých
webových stránkách. Děkujeme.
Mgr. Jaroslav Vávra

Farní sbor ČCE v Libštátě Vás zve na
předvánoční dobročinný bazar
v sále Kulturního domu v Libštátě:
Proč nakupovat na dobročinném bazaru v Libštátě?
 uděláte si radost za pár korun,
 podpoříte dobrou věc,
 prodloužením životnosti použitých věcí chráníte naši planetu.
Opět po roce zveme všechny spoluobčany na předvánoční
dobročinný bazar do sálu Kulturního domu v Libštátě. Přijďte si vybrat
za velmi příznivé ceny oblečení dětské, dámské i pánské, obuv, ložní
prádlo a bytový textil, sportovní vybavení, nádobí, plyšáky, el.
spotřebiče i drobnosti do domácnosti.
Vše je dovezeno ze SRN.

STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

21. 11. 2018
22. 11. 2018
23. 11. 2018
24. 11. 2018

10-18 hod.
10-18 hod.
10-18 hod.
10-15 hod.

Na setkání se těší dobrovolníci z evangelického sboru

Poděkování
Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s pánem Jiřím Otmarem
na jeho poslední cestě 24. října 2018.
Velice si vážím projevené soustrasti a květinových darů.
Se zármutkem v srdci manželka
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Fit club Pohoda nabízí v listopadu a prosinci
/budova Mateřské školky, zadní vchod/

Dny otevřených dveří:
Každou středu od 16.00 do 18.30 hod přijměte pozvání na
ukázky produktů Mary Kay kosmetiky.
Můžete si skvělé produkty zdarma vyzkoušet, nakoupit a nechat
vkusně zabalit vánoční balíček pod stromeček pro muže, ženy a
maminky. Koupit poukázku na pozdější výběr pro svoji kolegyni,
kamarádku, manželku, apod.
Vedle poukázek na výrobky Mary Kay jsou v nabídce i poukazy na masáže Michala Balihara.
Poté od 18.30 je podle zájmu cvičení s Lucií Plevovou .
Všechny předvánoční středy se na vás těší kosmetické poradkyně.
Obvyklý program :
pondělí od 19.00 hodin - Power joga -Daniela Pastorková, 723 258 983
středa od 19.00 hodin - cvičení Body deep - Lucie Plevová, 732 883 078
pátek od 8.30 hodin - cvičení Body deep - Lucie Plevová
možnost masáží – Michal Balihar, 603 512 561 - profesionální masér dokonale provede
relaxační, rekondiční, reflexní masáž. Po telefonické domluvě je možnost objednání
v sudé týdny pondělí a úterý, v liché týdny středa a čtvrtek
Kosmetické poradenství /po tel. domluvě/- Eva Janatová, 728 739 286
-

péče o pleť v daném ročním období, lifting pleti, výběr odstínu make-upu, rtěnky.
líčení denní, večerní a svatební. Kurzy líčení.
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Red ak ce žá dá dop is ov ate l e o p rů běžn é a v časn é d o dáv ání pří sp ěv ků!
Příspěvky odevzdávejte na ÚM Libštát nebo zasílejte na email: info@libstat.eu nebo sprava@libstat.eu
Uzávěrka příštího čísla bude 30. 11. 2018.
LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ – zpravodaj městyse Libštát. Vychází měsíčně, nákladem 400 výtisků – zdarma.
Vydává: Městys LIBŠTÁT, Libštát 198, 512 03 Libštát, IČO 00275891, internetové stránky www.libstat.e-obec.cz, e-mail adresa:
info@libstat.eu, registrace – ev.č. MK ČR E 14458.
Kontakty: ÚM : 481 689 300, 775 588 370; starosta – 481 311 210, mob.724 180 470; matrika – 481 689 547, mob. 774 829 397
vedoucí dílny Jaroslav Fejfar – 608 534 123
vedoucí DPS Hana Paldusová – 775 588 371; knihovna – 775 588 375 (v době provozních hodin – pátek 17:30 19.30)
záchranná služba: 155
hasiči: 150
policie: 158
SOS: 112
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