č. 9 – září 2011

Hezké babí léto, váţení spoluobčané,

16. 9.
18:00
Kung Fu
Panda2
animovaný

23. 9.
18:00
Cigán
drama ČR a SR,
mluveno česky

30. 9.
18:00
Viditelný svět
SR,
psychologický

7. 10.
18:00
Ţeny sobě
komedie USA,
české titulky

14. 10. 18:00
Pan Popper
a jeho tučňáci
rodinná komedie

Provozovatel:
OBEC LIBŠTÁT
Rezervace míst:
Tel. 481 689 345
Mob. 607 801 666
stránky kina:
www.365dni.cz

povinnou školní docházku do základní
školy v českých zemích ustanovila
Marie Terezie uţ v roce 1774 s výjimkou
pro letní období, kdy děti na vesnici pomáhaly
při polních pracích, a proto se nemusely
školní docházky zúčastňovat.
Děti tedy zas po dvouměsíční „pracovní“ pauze vyuţijí svého práva
na bezplatné základní vzdělání a povinně zasednou do svých lavic.

K novému školnímu roku
S potěšením mohu říci, ţe v roce 80. výročí svého zaloţení prošla
naše škola jiţ III. etapou rekonstrukce. Co uţ není moc potěšující, je
ţe, ve školním roce 2011-12 bude o jednu třídu méně, neboť na II.
stupni poklesne počet tříd na 5. Celkový stav se tedy sniţuje přibliţně
na 160 ţáků. 1. a 2. ročník bude učit paní uč. Hloušková, 3. a 4.
ročník paní uč. Blaţková a 5. třídu paní uč. Švábová. 6. třídu
převezme paní uč. Marková. Ostatní třídní II. stupně pokračují se
svými třídami s výjimkou 9. třídy, kterou po panu Zítkovi přebírá
paní uč. Malá. Ke změně dochází rovněţ na místě vedoucí školní
druţiny. Povede ji paní uč. Maťátková, jeţ součastně bude pracovat
jako asistentka pedagoga ve 3. a 4. třídě. Učitelský sbor doplní dvě
nové kolegyně – paní uč. Kulichová (matematika, tělocvik) a paní uč.
Krejčová (angličtina).
Vedoucí školní jídelny paní učitelku Bodnárovou, které tímto ještě
jednou děkujeme za dlouhodobou práci pro školu, nahradí paní Jitka
Hakenová.
Hezkým dárkem ke školnímu výročí bude jistě i ředitelské volno ve
dnech 29. aţ 30.9. Tento termín byl dohodnut také s košťálovskou
školou. Další volno budou mít ţáci o podzimních prázdninách ve
dnech 26. aţ 28.10. Veškeré informace ke škole a ke stravování
obdrţeli ţáci písemně v prvních zářijových dnech.
Přejeme všem co nejúspěšnější průběh nového školního roku.
Přejeme všem co nejúspěšnější průběh nového školního roku.
Mgr. Antonín Šváb
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V sobotu 24. září proběhnou oslavy 80. výročí otevření naší školy a
program bude probíhat takto:
9.00 – otevření budovy, prohlídka školy (po 30 minutách ve skupinách)
12.30 – shromáţdění ve vestibulu školy a slavnostní uloţení schránky za pamětní desku
13.00 – pokračuje prohlídka školy
14.00 – kulturní program v sále místního kulturního domu (vystoupení pěveckého
sboru, divadelní hra ,,Horší neţ drak“, vystoupení maţoretek, vystoupení tanečního
krouţku)
po skončení kulturního programu – setkání bývalých i současných pracovníků a
vzácných hostů ve školní jídelně

Společenská rubrika

V měsíci září slaví svá ţivotní jubilea paní Květoslava Strnadová, pan
Oldřich Hradecký a pan Stanislav Jiřiček.
Všem přejeme hodně štěstí zdraví a spokojenosti

Sjezd rodáku jinýma očima
Promítání:
v sobotu vidělo 33 návštěvníků, v neděli 20 návštěvníků. V sobotu jsme reprízovali některé
snímky, proto byla účast malá. V neděli jsem se snaţil udělat změnu. Na přání diváků bylo
promítnuto několik dalších dokumentů. Některé se nepodařilo promítat v dobré
kvalitě, tak se promítání ukončilo ve 14.50hod.
Velké díky patří za zapůjčení ozvučovací techniky Vratislavu Janatovi a
Ladislavu Dvořákovi ml.
I všem, kteří přispěli k úspěchu akce. Po oba dny promítal L. Opočenský, na
úřadě slouţily I. Janatová a H. Matoušková. Na výstavě pomáhaly po oba dny
L. Havlíčková, V. Luţná a J. Maturová (pokladna). Posezení zajišťoval K. Jiříček a Zd.
Láska, sál na promítání připravovali Zd. Láska, J. Matura a P. Jerie.
Výstava fotografií:
fotografie instalovali pan Jaroslav Matura, Petr Jerie, Lubomír Fejfar, Jaroslav Vávra.
Krátce k výstavě. Výstavu navštívilo za dva dny 120 dospělých, děti nepočítány. Takovéto
akce by se měly konat častěji. Strávil jsem zde za oba dny asi 8 hodin. A byl to pro mě
nezapomenutelný záţitek. Slyšet návštěvníky, jak si krásně u fotografií zavzpomínali.
Vyprávěli mnoho zajímavých příběhů ze svého mládí v Libštátě. Měli byste slyšet pana
Hodbodě, jenţ vzpomínal, jak se ţilo dříve v Libštátě. Potkávali se zde sousedi, spoluţáci,
známí. Někteří se neviděli desítky let. Přál bych vám vidět – ale hlavně poslouchat – ty
reakce, kdyţ se bývalí přátelé nečekaně setkali.
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Dovolím si ještě malou poznámku. Lidičky, probuďte se, neseďte doma jako peciválové.
Nevymlouvejte se na práci, ţe nemáte čas, atd. Vţdyť ţivot je krátký a velmi rychle
nám utíká. A i pomoc při různých společenských akcích vám dokáţe velice zpříjemnit
mnohdy kolikrát nudný a jednotvárný ţivot. V kaţdém z nás jsou vzpomínky. Některé z vás
slyším, kdyţ se setkáte se známými, jak krásně si pohovoříte. A je vám jedno, jestli máte
práci nebo nemáte čas. Také já si při psaní těchto řádků zavzpomínal: na rodiče, bratra a
mnoho dalších lidí, s nimiţ jsem pracoval, sportoval, prostě ţil.
Rád bych poděkoval obecnímu zastupitelstvu za uskutečnění Sjezdu rodáků Libštátu, který se
konal po dlouhých 40 letech. Dobře vím, ţe to v dnešní době, kdy chybí peníze, nebylo lehké
rozhodnutí.
Srdečně zdraví Lubomír Fejfar

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V KINĚ
BUDE PŘÍSTUPNÁ AŢ DO KONCE ZÁŘÍ
Prohlídka bude umoţněna po domluvě s panem Vladimírem Hodboděm nebo panem
Petrem Jeriem, případně lze vyuţít čas pravidelného pátečního promítání.

30. července se libštatští fotbalisté zúčastnili dvou turnajů.
V Libštátě se konal 12. ročník fotbalového turnaje internacionálů. Vítězem se stalo muţstvo
Ţeleznice, druhý byl Harrachov, třetí domácí Libštát a čtvrté místo obsadil tým Semil.
Nejlepší brankář:
Nejlepší střelci:
Nejlepší hráč:

Jirka Kalous, Semily.
Rafael Jarosz a Jan Baranyk oba z Jilemnice
Jaromír Šafář, Libštát

Ve stejný den proběhl v Kruhu tradiční bleskový turnaj muţů. Naše
mladé muţstvo v něm obsadilo 2. místo po těchto výsledcích:
Libštát – Radčice 1:0
Libštát – DKV Vrchlabí 4:0
Libštát – Kruh 2:2
Libštát – Roztoky 0:1
Libštát – Horní Branná 2:0
Libštát – Mříčná 2:0
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Pořadí v turnaji:
1. Sokol Roztoky
2. Jiskra Libštát
3. Sokol Kruh

Program a rozvrh kurzů ve Fit clubu Pohoda
Orientální tance
Lektorka: Pavla Fejfarová (Jičín) tel: 607 735 055
Podzimní kurz od 12. 9. do 12. 12. 2011; cena: 1120,- Kč (14 lekcí po 80,- Kč)
o

pondělí 18 - 19 hod. začátečnice

o

pondělí 20 - 21 hod. začátečnice

o

pondělí 19 - 20 hod. pokročilé

o

pondělí 20 - 21 hod. - mírně
pokročilé

Iyengar yoga
Lektorka: Romana Koubová (Prachov) tel: 723 568 465
Metoda tělesných asana a dechových pranayama cvičení vypracovaná B. K. S.
Iyengarem z tradičních jógových nauk a celá desetiletí povaţovaná za nejucelenější a
nejdůslednější koncepci jógových cvičení. Náročnost cviků zvaných ásány, tvořící
jádro nauky jógy, a důleţitost jejich správného provádění pro efektivní terapeutické a
relaxační účinky si vynutila vývoj a uplatnění souboru cvičebních pomůcek,
významných zejména pro začátečníky a pro ty cvičence, kteří z různých důvodů
nejsou schopni ovládnout techniku jógy bez dopomoci.
v pátek 7. 10. 1.lekce od 16-18 hodin, pokračující termíny budou dohodnuty
Cvičení maminek s dětmi
Lektorka: Anna Pourová (Bělá) tel: 603 819 322
cena: jedna hodina 50,-Kč, moţnost nevratného předplatného 200,-Kč/5hodin,
začínáme ve čtvrtek 22. 9.
o

čtvrtek od 9:30 - 10:30 - děti od 1 roku

o

čtvrtek od 10:30 - 11:30 - děti do 1 roku

Hodinka energie a harmonie (shaolin + relaxace)
Lektor: Jaroslav Pour (Bělá) tel: 777 667 947
cena: 500,-Kč/10 lekcí
o

středa od 18:00

Relaxační posezení s masáţemi
objednávky na tel.: 728 739 286
o

Inspirační večery pro tvořivé
Lektorka: Lída Chuchlíková
tel. 723 445 172

úterý podvečer

o

čtvrtek od 18:30

Relaxační cvičení s uvolněním těla a mysli
Lektorka: PaedDr. Libuše Šafrová tel. 481 622 882
Speciální pedagog působící v soukromé poradně pro rodiče a děti v Semilech.
Současně pracuje jako logoped v Dětském centu v Jilemnici.
začátek 29. 9. 2011
o

čtvrtek od 18:00 hod.

Angličtina
Lektorka: Michaela Šlechtová
od října kaţdé úterý od 10 hodin
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Podzimní trh „v lipkách“
15. 10. 2010 8.30hod na sále KD v Libštátě
Váţení spoluobčané,
přijměte pozvání na 7. trh zahradních přebytků, lesních plodů, domácích
výrobků k snědku i k potěšení.
Přijďte koupit, co doma nemáte. Prodat, co vám přebývá. Podívat
se na to, co jste ještě neviděli.
Setkáte se sousedkami, které pro Vás přichystají občerstvení, dobré
slovo, podzimní výzdobu domácnosti, šperky z biţuterie, bylinky, čajové směsi,
výrobky šikovných dětí, květiny, med, kříţaly, bylinkové sirupy,…
Tento občasný způsob prodeje nám umoţní nahlédnout do kuchyně šikovných rukou,
inspirovat se novými nápady a překonat nadcházející dlouhé večery.
V loňském roce jsme současně s trhem uspořádaly výstavu ručních prací, která se těšila
velkému zájmu. Rády bychom ji připravily i letos.
Tímto Vás prosíme, váţené sousedky a sousedé, o zapůjčení Vašich výrobků, které
nechcete prodat, jsou to vaše poklady. Vystavíme je na sále KD (na pódiu). Přineste
svoje díla v pátek 14. 10. v 18 hodin do KD, kde je převezmeme a v sobotu po trhu
vrátíme. Dopřejte si radost z vlastní dovednosti a přijďte se podělit o své nápady.
Vaše sousedky

Výstava fotografií
Fotografové amatéři, profesionálové, začátečníci, pokročilí. Rozhodl jsem se navázat
na jednu výstavu fotografií pořádanou před léty. Fotografů fotících je mezi námi čím dál více.
Určitě se rádi pochlubíte, jak vám to jde. Svými výtvory potěšíte jiné a třeba je i motivujete
k pořízení vlastního fotoaparátu.
Téma fotografií je volný čas. Na fotkách budou lidé při nějaké činnosti, jak tráví svůj
volný čas, třeba i leţení. Výstava se bude konat na přelomu listopadu a prosince. Bude
rozdělena na soutěţní a nesoutěţní část. Kaţdý autor k vystavovaným fotkám udá celé jméno
a techniku, kterou je pořídil (fotoaparát, objektivy, blesk, ...). Fotky předejte v kanceláři
obecního úřadu (kde budou po výstavě k vyzvednutí) do konce října.
soutěţní fotografie:
formát 15x22,5 (15x20; 15x21) lesklý povrch
na fotografiích nesmí být nic napsáno (nesmí být znám autor), fotografie vloţte do
neprůhledné obálky s adresou autora
nesoutěţní fotografie:
formát 10x15 a větší
povrch lesklý, ze zadní strany bude napsán autor s adresou (stačí obyčejnou tuţkou)
Za pořadatele se na Vaše fotky těší Standa Márynka.
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Krátce o Sjezdu rodáků Libštátu
Nyní ve mně není ta správná pohoda, abych mohl „Sjezd rodáků Libštátu“ dobře zhodnotit,
vyjmenovat pokud moţno všechny ty, kteří se nesmírně obětavě – a mnohdy po celý den –
starali o jeho zdárný průběh. Zatím skutečně jen telegraficky, pregnantně a opravdu krátce.
Podrobné hodnocení „Sjezdu“ a „Léta“ připravím do listopadového čísla Zpravodaje, aţ budu
mít k dispozici všechny podklady.
Ráno v 10,15 hod. útok hasičů – stará Jitka a nová technika: výborné, na nám. 150 – 200
lidí. Bravo hasičům, jiţ ten den měli stánek, odpoledne soutěţ v Košťálově a večer
organizovali zábavu. Za provoz stánku patří poděkování také fotbalistům.
Hudba „Elektrolux“ (Jaroslav Křapka, Petr Lux): hodnoceno dobře, bavila ty, kteří nešli na
projekci filmů, do školy, anebo na výstavu fotografií.
Návštěva školy (10 – 16 hod.): Školu navštívilo na 300 lidí. Krásný výsledek. Je dobře, ţe
škola má u občanů stále velkou váhu. Velký dík.
Promítání filmů o Libštátě zhlédlo za dva dny 53 lidí, výstavu fotografií však 120 občanů
a další ji navštíví, poněvadţ v kině zůstane aţ do konce září. Hezky o ní píše Luboš Fejfar.
Takový hezký email, který mi o výstavě poslal, jsem uţ dlouho nedostal.
Dechovou hudbu „Semilská 11“ na náměstí sledovalo kolem 120 diváků. Omlouvám se, ţe
se nepodařilo zajistit maţoretky.
Na vystoupení „Hořeňáku“ přišlo do KD 80 návštěvníků. Byli velmi spokojeni. Utekli
moţná z náměstí rádi před počínající zimou.
Věra Martinová (ranč U Jezevčíka, Dušan Bodnár): Velká akce má mít hvězdu. Přišlo
245 platících diváků. Klika, ţe začalo pršet aţ 10 minut po začátku koncertu. Dobří byli
i Kapelníci a skupina Hobrbule. Velký dík sponzorům koncertu – Petru Maurovi,
Ing. Jiřímu Maťátkovi a Obci Libštát (bez nich by to nešlo) a p. Jiřímu Kotasovi (pódium).
Tradičně vynikající byli pořadatelé.
Zábava v KD: Návštěvnickou mizérii zapříčinilo příšerné počasí, ale nepochybně také má
přílišná snaha zajistit těm, co odejdou z koncertu V. Martinové a dalším, kteří na country
nepůjdou, další zábavu. Omlouvám se hasičům i Jirkovi Jínovi a Sonetu (18 platících
návštěvníků a asi 15 občasných hostů z hostince). Hostinec v KD byl po celý den plný
a proběhla zde nepochybně řada setkání.
Následující den se odjelo po bohosluţbě (účast téměř 40 osob) v evangelickém kostele
(sluţbu slova měl Mgr. Filip Susa) podívat na luterský kostel Na Hořením konci
14 dospělých a dětí. Nechyběl mezi nimi samozřejmě pan O. Palounek. Zcela určitě
navštívili mnozí návštěvníci „Sjezdu“ také mši svatou v kostele sv. Jiří, ale zatím jsem ještě
s nikým nehovořil. Pohádkové loučení s prázdninami navštívilo ve stodole Janatova statku
75 dětí s rodiči, večer přišlo na atraktivní Stopy plamene na 120 diváků! Myslím, ţe se oba
pořady návštěvníkům líbily. Velkou pochvalu si zaslouţí Pavel a Irena Janatovi i jejich
přátelé. Pracovali báječně, právě tak jako všichni zaměstnanci Obecního úřadu. Nechávám na
čtenářích, aby si udělali úsudek. A odpusťte mi prosím, ţe jsem další desítky lidí
nevyjmenoval. Polepším se v listopadu. Zatím jim všem moc a upřímně děkuji.
J. Vávra
Redakce ţádá dopisovatele o průběţné a včasné dodávání příspěvků!
Uzávěrka příštího čísla bude v pátek 30. 9. 2011.
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