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Zdravíme Vás, váţení spoluobčané,
dlouho jsem přemýšlela o tom, jaký zvolit úvod k tomuto číslu
zpravodaje, neboť se v něm budeme věnovat velice nepopulárnímu
tématu komunálního odpadu. Aţ mi padl do ruky tento článek, který
mě velice pobavil ve chvíli, kdy jsem pustila svojí fantazií na špacír a
některé pasáţe si představila v dnešní době. Ta je tam, kde je, a nám
nezbývá nic jiného, neţ ji přijmout s trochou humoru a nadsázky.
Pokud někoho tímto článkem urazím, poníţím nebo cokoliv jiného,
omlouvám se Vám a věřte mi ţe bych byla ráda, abyste se pobavili
stejně jako já.
Jak to lidi dělali dřív?
Kdyţ musíte z jakýchkoliv důvodů
navštěvovat onu místnůstku v kratičkých
časových intervalech, napadají Vás myšlenky
hlubokého významu. Například:
Jak tu tak sedím,
přišlo mi na mysl,
jak to asi dělal Přemysl.
Pojďme se podívat do historie malé a velké
strany a jak to s toaletami našich předků vlastně bylo.
Nejstarší „splachovací" záchody našli archeologové na Krétě.
Vznikly někdy do doby 3000–1500 let př.n.l. Velice vyspělí byli
v tomto směru i v Indii – 2500 let př.n.l., v Egyptě – 2100 let
př.n.l., v Římě – 2000 let př.n.l. Pozadu nebyli ani Babyloňané a
Sumerové.
Důleţité je poznamenat, ţe dříve se lidé za své tělesné potřeby
rozhodně nestyděli. Potřebu konali kdykoli, kdekoli a v jakékoli
situaci. Zkusme si to představit.
Jsme státníkem ve starém Římě, právě probíhá důleţité jednání
s Caesarem a střeva se doţadují vyprázdnění. Ţádný problém,
zkrátka si luskneme prsty na sluhu a on nám přinese stříbrnou
nádobu. My můţeme v úplném klidu konat potřebu a diskutovat
s konzulem o zvýšení daní.
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Nebo jsme římskou dominou a musíme navštívit veřejné toalety. Několik desítek
sedátek je zde situováno do kruhu, a tak, kdyţ se sejde dobrá parta, můţeme si tuto
společenskou událost uţít a být účastníky zajímavého diskusního fóra.
Dovedete si představit, ţe staří Římané měli latríny původně situovány do rohu
kuchyně? Já tedy ne.
Stejný postoj k těmto potřebám měly i ostatní starověké kultury.
Zajímavý je jistě i fakt, ţe v Indii v dávných dobách byla toaleta podle tehdejších
zákonů povinnou součástí kaţdého domu. Později zde došlo k úpadku civilizace
v povodí řeky Indu a dnes většina obyvatel koná potřebu právě do řeky.
Evropa byla v tomto směru opoţděná. Avšak za své potřeby se lidé také nestyděli. Jen
s kanalizací to nebylo úplně v pořádku. Nočníky se vylévaly do struh na ulici, či se tyto
strouhy pouţívaly přímo.
Anglická královna Alţběta I. sice v této době ţila a řídila se svými pravidly, ale přesto
si neustále stěţovala na zápach linoucí se z nedostatečně čištěných nočníků. Proto ke
svým narozeninám r. 1597 dostala od svého kmotřence, sira Johna Herringtona,
splachovací záchod, který pro ni vymyslel Alexander Cummings, anglický hodinář,
jenţ si roku 1775 nechal patentovat první skutečný splachovací záchod. Sláva
hodinářům!
První veřejné splachovací záchodky byly otevřeny roku 1852 v Londýně. Toalety byly
jen pro pány, dámy si musely počkat. Za jejich pouţití se uţ tenkrát muselo platit – 2
pence.
A jak na tom vlastně byl ten Přemysl? Historicky nejstarší záchod v Čechách se
dochoval na hradě Přimda u Rozvadova, který byl zaloţen roku 1121. Náš Přemysl si
tedy mohl při konání potřeby počínat nejpřirozeněji – docela si lebedit a přemýšlet.
Tak vidíte, jak my s tím dneska zbytečně naděláme...
Jak jste na tom vy? Také vás při konání nízkých biologických potřeb
napadají hlubokomyslná témata?
Z internetu čerpala a zpracovala Irena Janatová
Libštátská regata
Dny od 17. do 24. září byly pro TJ jachting Libštát
svátečním týdnem. 24 jachtařů této TJ odjelo do
chorvatského Zadaru, aby si na Jaderském moři vzájemně
poměřili svůj um v první Libštatské regatě. I v minulosti se
libštatské posádky zúčastnily několika regat, dokonce v roce
2000 jsme obsadili 3. Místo v soutěţi O pohár Niké, mistrovství
České republiky. V posledních letech jsme však od účasti
v těchto velkých závodech upustili, nejen pro vysokou výši startovného, ale i pro účast
profesionálů, proti nimţ nemáme šanci. Pro tento záměr závodit si mezi sebou, jen tak pro
naši radost, jsme si na uvedený termín jiţ v březnu rezervovali 4 plachetnice ELAN 333 u
chorvatské společnosti TORETTE. Loď ELAN 333 je 10,5m dlouhá jachta pro šestičlennou
posádku. Tato 4 tuny těţká plachetnice při šířce 3,5m je vybavena 66 m2 plachet, motorem
27Hp. Loď má WC, sprchy, sporák i ledničku. V navigační výbavě jsou mimo GPS také
vysílačka, mapy a přístroje na měření síly větru, hloubky a rychlosti.
Protoţe objednání lodí bylo včasné, čtyři lodě najednou a moţná i to, ţe její ředitel se
dvakrát účastnil našeho „Setkání námořníků v Libštátě“, vyšla cena na osobu velmi příznivě.
Po dvou dnech závodění, v uskutečněných třech závodech celkově zvítězila posádka
J. Kinského. Další dny jsme věnovali rekreačním plavbám, a ač bylo často velmi větrno, voda
byla i v tuto dobu vyhřátá, takţe koupání v moři bylo velmi příjemným proţitkem.
Miloš Havlíček
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Společenská rubrika
V měsíci listopadu slaví svá ţivotní jubilea
pan Vladimír Hodboď a paní Miluše Fiedlerová.
Přejeme hodně štěstí zdraví a spokojenosti

Obecní úřad informuje
Připomínáme občanům, ţe se vybírají poplatky za odpady. Termín plateb podle nové
vyhlášky obce byl do 30. 6. 2011. Studenti ţádající o slevu mají povinnost zaplatit poplatek a
předloţit potvrzení o studiu do 30. 10. 2011.
Poplatek za psy byl splatný k 30. 4. 2011, nezapomeňte také nahlásit případné změny
(odhlášení psa), jinak jsou majitelé vedeni jako dluţníci obce.
Poplatky je moţné zaplatit i účtem. Výši poplatků a variabilní symbol si můţete domluvit
telefonicky na č. 481 689 547 nebo v kanceláři obecního úřadu.
Informace ohledně vydávání občanských průkazů
V souvislosti s přechodem na výrobu nového občanského průkazu lze poţádat o vydaní
stávajícího typu občanského průkazu na OÚ v Libštátě nejpozději do 30. 11. 2011.
Tím pro Vás definitivně končí moţnost poţádat o občanský průkaz na našem Obecním
úřadě v Libštátě.
Dále o něj budete moci ţádat do 14. 12. 2011 na Městském úřadu v Semilech.
Od 15. 12. 2011 bude v Semilech vydáván jen občanský průkaz s dobou platnosti 1 měsíc.
O nový typ občanského průkazu budete moci poţádat od 2. 1. 2012 na Městském úřadu
v Semilech.
V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu bude téţ od 18. 11.
2011 odstávka vydávání e-pasů.
Podrobnější informace Vám budou poskytnuty na tel. 481 629 202
Ke sběru a svozu komunálních odpadů
Jak jistě víte, v roce 2013 by měl vstoupit v platnost nový zákon o odpadech. Svaz měst a
obcí ČR a Asociace krajů ČR oficiálně představily aktualizovanou Strategii rozvoje nakládání
s odpady v obcích a městech ČR (dále jen „Strategie“). Strategie navrhuje nové či upravuje
stávající ekonomické nástroje - dvousloţkový poplatek za odstraňování odpadů sloţený
z kompenzačního poplatku a poplatku za skládkování, jednotného zpoplatňování občanů
místním poplatkem a zpoplatnění dalších subjektů vyuţívajících systém obce, jako jsou
ţivnostníci a uţivatelé rekreačních objektů.
Nedílnou součástí návrhů Strategie je informování obyvatel o správném nakládání s odpady a
jednotná evidence a statistika odpadového hospodářství.
●Vybrané místní poplatky v naší obci zdaleka nepokrývají náklady na likvidaci odpadů, které
se v obci vyprodukují. V rozpočtu obce musí být na tyto poloţky kaţdoročně rezervována
významná částka, která za minulý rok přesáhla výši 300 tisíc korun. Jednou z mála moţností,
jak ušetřit, je optimalizace velikosti pouţívaných nádob spolu s četností jejich vývozu.
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V současné době platíme podle sazebníku za kaţdou evidovanou nádobu bez ohledu na to,
zda byla přistavena k odvozu nebo jak je naplněna. Z toho plyne, ţe k úspoře bychom měli
přispět všichni tím, ţe nebudeme pouţívat zbytečně velké nádoby. Doporučená velikost
nádob je uvedena v příloze k obecně závazné vyhlášce č. 5/2010 a pro informaci ji uvádíme i
zde.
●Podle počtu členů domácnosti a v domech o více bytových jednotkách podle celkového
počtu obyvatel v domě, jsou doporučeny velikosti nádob na směsný komunální odpad a
frekvence jejich odvozu tak, aby jejich počet byl dostatečný pro objem vyprodukovaného
odpadu:
počet osob v domě
velikost sběrné nádoby
1 ………………………
60 l, odvoz 1 x za 14 dnů
2 ………………………
60 l, odvoz 1 x za 7 dnů nebo 120 l, odvoz 1 x za 14 dnů
3 – 5 …………………..
120 l, odvoz 1 x za 7 dnů nebo 240 l, odvoz 1 x za 14 dnů
6 ………………………
120 l a 60 l, odvoz 1 x za 7 dnů
7 – 8 …………………..
240 l, odvoz 1 x za 7 dnů nebo 2x 120 l, odvoz 1 x za 7 dnů
9 – 12 …………………
340 l, odvoz 1 x za 7 dnů
13 a více ………………
individuální dohoda s obcí;
Proto bychom se měli kaţdý zamyslet nad tím, jak velkou nádobu na komunální odpad
potřebujeme a zda nám nestačí třeba vývoz jednou za 14 dní. Toto jsou totiţ kritéria, podle
kterých se odvíjí cena, kterou naše obec vynaloţí na vývoz a uskladnění odpadu na skládce.
Pokud se nám všem touto optimalizací nádob a jejich vývozu podaří tento doplatek v roce
2012 sníţit, navýšení poplatků podle nového zákona by nemuselo být tak výrazné.
Sběrné místo velkoobjemového odpadu
- S účinností od 3. 4. 2010 se objemný odpad sbírá a shromaţďuje ve dvoře
kulturního domu, a to od počátku března do konce listopadu kaţdou 1. a 3.
sobotu v době od 9 do 12 hodin. Zde odpad převezmou zaměstnanci obce.
- Stejným způsobem zde lze předat kovový šrot a ojeté pneumatiky.
- Systém sběru nebezpečného odpadu se nemění a stále se sbírá ambulantním
způsobem 2 x za rok.
- Stavební odpad není komunálním odpadem.
Původce odpadu ho musí likvidovat zákonným způsobem. Jednou z variant pro
odloţení tohoto odpadu je moţnost objednání obecního kontejneru, který bude
přistaven a odvezen za úplatu.
Objednávky přijímá vedoucí obecní stavební skupiny pan Karel Jiříček tel. 775 588 372.
Obměna dětské sestry ve středisku v Libštátě
Od l. září 2011 na dětském středisku v Libštátě pracuje nova zdravotní sestra. Je to paní
Vlasta Ašverová z Čisté u Horek, přicházející po mateřské dovolené.
Dosavadní sestra Kateřina Máslová odchází po dohodě do Ústavu sociální péče Tereza v
Benešově u Semil. Bude tam vedle vychovatelů zajišťovat zdravotní péči jako sestra.
Chci i touto cestou Kateřině poděkovat za dlouholetou pomoc a spolupráci. Poznal jsem ji uţ
jako svou ţákyni na Střední zdravotní škole v Turnově a pak i zde v ordinaci, kde mi
pomáhala jak odborně, tak laicky svou znalosti pacientů a celého obvodu.
Přeji ji do dalšího pracovního ţivota velké uspokojení z nových úkolů, i kdyţ dobře vím, ţe to
v tak specializovaném zařízeni nebude snadné.
Dr. Adam
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Ohlédnutí za 9. ročníkem Libštátského pozdního léta
Filozofie „Léta“ je celkem jednoduchá: A) Chce nabídnout velkou ţánrovou pestrost, aby si –
pokud moţno – získal co největší návštěvnickou obec. B) K tomu má napomoci i „lidové
vstupné (70 Kč u Two Voices, 100 Kč na Věru Martinovou – jinde kolem 250 Kč, 20 – 50
Kč na ostatní pořady), které vyvolává u mnohých „přespolních“ návštěvníků údiv. C) Jedná
se o festival nekomerční. Uskutečňují se tedy i pořady komorního charakteru. Jejich důleţitost
je ale o to větší. D) Pokouší se obstát v tvrdé okolní konkurenci. E) Chce zatáhnout do
organizace co největší počet místních občanů, coţ se letos podařilo. Pomáhali i přespolní.
Proto rádi chválíme všechny, kteří jakkoli přiloţili ruku k dílu.
Two Voices (21. 8., 71 návštěvníků): Výborný a vtipný koncert dua E. Adlerová,
J. Richterová a houslisty Vl. I. Pecháčka v KD. Kdo přišel, nelitoval. Citlivě nazvučeno
p. J. Kocourkem. Koncert charakterizovala vysoká profesionalita zpěvu i vtipné uvádění
koncertu. Šťastný rozjezd „Léta“.
Sjezd rodáků (27. a 28. 8.): útok hasičů (kolem 150 – 200 osob), návštěva školy (více neţ
300 lidí), promítání filmů o Libštátu (53 občanů), Výstavu fotografií o Libštátu (na „SR“
120 návštěvníků, do konce září rozhodně více neţ 200), dechová hudba Semilská 11
a Elektrolux (120 osob), Hořeňák (80 návštěvníků), V. Martinová (245 příznivců country,
výborné byly i obě další skupiny – Kapelníci ze Ţelezného Brodu a Hobrbule ze Semil),
v psím počasí přišel návštěvnický výbuch na zábavě v KD, za který jsem se uţ všem řádně
omluvil, kam přišlo pouze 18 lidí. Radost jsme měli z toho, ţe školu navštívilo více neţ 300
lidí. Následující den přišlo do stodoly Janatova statku 75 dětí s rodiči na perfektní loutkáře
z Liberce (paní Kordová – Plechové pohádky, pan Los – Jak šel Honza z Libštátu do světa).
Panovala atmosféra jak za loutkáře Kopeckého, jenţ také hrál často ve stodolách. Úţasné bylo
večerní představení skupiny T. I. K. Jilemnice „Stopy plamene“ (120 návštěvníků). Stíny
tanečnic se promítaly na
Janatovu stodolu a vytvářely
zajímavý efekt.
Dvojkoncert (3. 9. –
Spálovské
babí
léto,
libštátský
evangelický
kostel,
80
a
30
návštěvníků): Ve spálovské
kapli, kazatelské stanicí
v majetku libštátské farnosti,
slouţí
libštátský
farář
několikrát do roka (poslední
bohosluţba je Štědrý den).
Konají se tu i svatby. Proto
se podílíme na kulturním
vystoupení pro jednodenní výstavu profesionálních výtvarníků. Proč ale nepozvat účinkující
studentky Praţské konzervatoře také do Libštátu? Zvláště kdyţ jedna z nich byla
z Karlových Varů a druhá z Trutnova. Myslím, ţe na podmanivý hlas krásné Barbory
Mochowé návštěvníci dlouho nezapomenou. Na obou místech byli svěţím výkonem tří
protagonistek příjemně pohlazeni. Panovalo krásné počasí.
Michael Pospíšil a jeho hosté (11. 9., luterský kostel Na Hořením konci, 42 návštěvníků):
Koncert barokního mága se do zšeřelého kostela velice hodil. Byl charismatickým šéfem ,
multiinstrumentalistou a výborným zpěvákem vtipně a zasvěceně uváděn. Vystoupila s ním
skupina Literácy Jičín a výborní instrumentalisté, kteří se o sebe „umí postarat“ a dokáţí
skvěle improvizovat. Dramaturgicky by však koncertu prospělo, kdyby byl o 20 min. kratší.
Jana Kracík – Vávrová a její hosté (17. 9., kostel Na Hořením konci, 22 návštěvníků): Po
účinkování s M. Pospíšilem představila v hodinovém programu Jana své dvě nadané ţákyně:
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flétnistky Darinu Stránskou a Pavlínu Čechovou, které doprovázela MgA. Monika
Chmelařová. Posluchači byli jejich výkonem ohromeni – vţdyť zahrát dlouhý a obtíţný
repertoár krátce po prázdninách, to není ţádná legrace.
Sbory netradičně (8. 10. , evangelický kostel Libštát a Sbor Dr. Karla Farského Semily,
35 a 85 návštěvníků):
Nepochybně jeden z vrcholů „Léta“. Výborné výkony Jizerky, sboru Foerster a zvláště
vynikajícího Akcentu Liberec vytvořily radostnou a neopakovatelnou atmosféru v Libštátě
i v Semilech.
Liják (15. 10., KD Libštát, 30 návštěvníků): Jestliţe se s niţší účastí na některé pořady
počítá, pak toto bylo 2. největší zklamání „Léta“. Na lomnické ochotníky chodilo vţdy 70 –
100 návštěvníků. Škoda, představení mělo výbornou úroveň. Jak mi řekl jeden kamarád.
„Nezkoumej to, těch důvodů, proč lidé nepřišli, je kolikrát strašně moc.“
Za zdravím s Pavlem Váňou (22. 10., kino, 26 posluchačů): I zde byla návštěva niţší neţ
se očekávalo. Legendární bydţovský bylinář by si alespoň padesátku určitě zaslouţil. Jednalo
se však o přednášku – a tam člověk není nikdy prorokem.
Boţský řízek (26. 10., KD Libštát, rovná 100 diváků): Vynikající autorská komedie
turnovského souboru Nakafráno. Diváci se smáli prakticky pořád. Lepší zakončení léta jsme
si ani nedokázali představit.
Sponzoři, příspěvky od obcí: Podařilo se nám od nich získat částku 25 000 Kč. Děkujeme
p. Petru Maurovi (Praha), p. Jiřímu Kotasovi (Stavko), který kromě finančního daru
postavil podium pro koncert V. Martinové, p. Ing. Jiřímu Maťátkovi (Izolace), p. Pavlu
Šimůnkovi (obchod „U Františka), p. Josefu Matějkovi (Vůně dřeva), firmě INTERPAP
Libštát. Obec Libštát přispěla na festival částkou 112.442,-Kč. a do její pokladny jsme
odevzdali vstupné, které činilo 44.710,-Kč ještě nejsou uhrazeny poplatky org. Dilia a obč.
sdruţení OSA. Uváţíme-li, ţe se do „Libštátského pozdního léta“ vešel i Sjezd rodáků, pak se
jedná opravdu o částku nevelkou, neboť „Léto“ probíhá od 21. srpna do konce října.
Jiţ tradičně nám pomohlo mnoho jednotlivců: Spálov, p. Vojt. a L. Vacátkovi – přivedení el.
kabelu ke kapli, p. M. Jech – odvoz nástroje Clavinova z archivu; Sbor Dr. Karla Farského
(Sbory netradičně) – p. M. Jech, p. J. Kocourek – odvoz Clavinovy, pí M. Srbová –
všestranná pomoc při zajištění koncertu; Dvojkoncert, Jana Kracík – Vávrová a její hosté
(na tento koncert jsme dovedli el. proud z domu pí D. Konopáčové – děkujeme), Sbory
netradičně – p. Vl. Hodboď nejmladší, p. Jan Vávra (odvoz Clavinovy na místa koncertů,
zápůjčky kabelů); Za zdravím s Pavlem Váňou - Vl. Hodboď nejstarší.
Pomoc obce Libštát: Pan starosta Luděk Opočenský vyhlašoval pořady, podílel se radou
i na přípravě smluv a pracoval v org. výboru a také na přípravě plakátu na Sjezd rodáků,
pracoval v org. výboru „Sjezdu“, kde zasedali také P. Janata, zást. starosty, T. Urbánek,
V. Kříţ, J. Kotas, P. Jerie, D. Bodnár, a L. Fejfar. Skupina p. Karla Jiřička – příprava a úklid
sálu KD na všechny koncerty a divadelní představení, příprava prostranství na náměstí (Sjezd
rodáků). Na p. Jiřička je absolutní spolehnutí. Tato pomoc je vţdy velmi významná
a nedokáţeme se bez ní obejít. Paní Ivana Janatová a Hana Matoušková pomáhaly
s tiskem plakátů a programů, ale také s jejich distribucí a výlepem, přípravou vstupenek a
zajišťováním sluţeb pro občany na Sjezdu rodáků, paní Hana Matoušková pak ještě
s vyúčtováním pořadů a úhradou faktur. Upřímné poděkování si zaslouţí fotbalisté, kteří
provozovali na Sjezdu rodáků stánek u OÚ Libštát.
Důleţitou roli na Sjezdu rodáků hrála skupina Lubomíra Fejfara. Pracovaly v ní
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, ozvučovací
techniku zapůjčili p. Vrat. Janata a p. L. Dvořák ml. Další se zrodila na Janatově statku.
Obrovský kus práce v ní odvedl Pavel Janata, kterému pomáhala jeho ţena Irena, ale také
L. Maturová a Y. Čornaničová. Pohádkové loučení s prázdninami a Stopy plamene, které se
v magickém prostoru Janatova statku uskutečnily poprvé, budou natrvalo zapsány zlatým
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písmem v historii „Léta“. Materiál na zábavné hry pro děti nám zapůjčila pí D. Kousalová,
řed. MŠ Libštát. Velmi početná byla skupina Dušana Bodnára. Připravovala koncert
V. Martinové. Pracovali v ní Vl. Bodnárová, P. Maur, M. Maurová, Fr. Skácel, J. Truneček,
H. Lupínková, L. Lupínková, Zd. Jebavý, M. Král, B. Mikulová, J. Holubec, P. Vychytil,
O. Holý a jiţ zmíněná firma Stavko. Absolutorium si zaslouţí zaměstnanci školy v čele
s p. ředitelem Mgr. Jindřichem Horáčkem, kteří připravili školu, a to jak na 27. 8., tak na
24. 9., kdy proběhla oficiální oslava 80. výročí zaloţení školy. Musela to být neuvěřitelně
náročná práce, kterou si ten, kdo nic podobného neorganizoval, dokáţe jen stěţí představit.
Připravit prezentace, občerstvení, kroniky, fotografické materiály, vyzdobit třídy, zopakovat
divadelní představení, nacvičit pěvecké vystoupení, napsat pozvánky a oslovit hosty… Škoda,
ţe jsme nezařadili oficiální zářijovou oslavu do programu „Léta“. Děkujeme, bylo to důstojné
a hezké. Neméně rozsáhlou skupinou byli hasiči (T. Urbánek, V. Kříţ, V. Kříţ ml., M. Kříţ,
R. Daniel, I. Kříţová, M. Lásková, O. Valentová, D. Farský, M. Matoušek, V. Janata,
M. Fejfar, H. Tláskalová, K. Jiřiček, M. Fejfarová a M. Urbánková), kteří pracovali
v organizačním výboru, realizovali s novou i starou technikou na Sjezdu rodáků poţární
ukázku a organizovali večerní zábavu. Farní sbor Českobratrské církve evangelické
zabezpečoval několik pořadů. Na jejich přípravě se podíleli manţelé Matějkovi, manţelé
Kotasovi, J. Vávrová, L. Kříţová, M. Šourková, V. Kříţ a pí van de Loo. Bylo toho dost – od
úklidu kostela Na Hořením konci po jeho výmalbě aţ po přípravu občerstvení na všechny
pořady, které proběhly v obou kostelech.
Bezproblémová byla rovněţ spolupráce
s hostinskou pí L. Hajnovou (večeře pro účinkující ochotníky a zajištění stravování
návštěvníků a občerstvení na Sjezdu rodáků). Těšíme se na další ročník „Léta“.
J. Vávra

Libštátské pozdní léto skončilo, ale uţ 26. listopadu 2011 (sobota) uvádíme
od 17 hod. (vstupné 50 Kč) v Kulturním domě Libštát světoznámou komedii

Mam'zelle Nitouche
Na vánoční svátky 2010 nastudovala
reţisérka Marie Trunečková operetu
skladatele Florimonda Hervého a
libretistů Henryho Meilhaca a Arthura
Millauda
Mam'zelle
Nitouche.
Premiéra se uskutečnila v sobotu 25.
12. 2010. Úspěšné představení
překročilo desítku repríz. Vzhledem
k početnému hereckému obsazení
pořádá soubor zájezdy s tímto
představením pouze v omezené míře.
S touto hrou se soubor zúčastnil
oblastní
postupové
přehlídky
Josefodolské divadelní jaro 2011. Získal tři ocenění za herecké výkony, čestné uznání za
scénu, cenu za reţii a cenu za inscenaci. Opereta Mam'zelle Nitouche byla nominována na
národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim 2011, inscenace obdrţela čestné uznání za
reţii, cenu za hudební nastudování, dvě čestná uznání a jednu cenu za herecké výkony.
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Sbor dobrovolných hasičů v Libštátě
si Vás dovoluje pozvat na následující akce:

Příchod Mikuláše se
svou druţinou

Mikulášská zábava
Hraje: SUFFERING SOULS
KD Libštát, sobota
3. 12. 2011 od 21 hod.

Mikuláš s čerty a anděly dorazí na
náměstí v Libštátě
v pondělí 5. 12. 2011 v 17 hod.

Přijďte se pobavit.

Občerstvení zajištěno

ŠKOLNÍ JÍDELNA
MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LIBŠTÁTĚ NABÍZÍ
MOŢNOST ODBĚRŮ OBĚDŮ PRO MIMOŠKOLNÍ STRÁVNÍKY
CENA OBĚDA 47Kč
PLATBA HOTOVĚ (na měsíc dopředu, další měsíc vyúčtování odhlášených obědů
z měsíce předešlého)
VE STŘEDU A VE ČTVRTEK VÝBĚR ZE DVOU CHODŮ
DO VLASTNÍCH EŠUSŮ
MOŢNOST ODHLÁSIT ČI PŘIHLÁSIT OBĚD NEJPOZDĚJI V URČENÝ DEN
MEZI 6.30 – 7.00h.
PŘÍPADNÍ ZÁJEMCI,
VEŠKERÉ INFORMACE A DOTAZY VÁM RÁDA ZODPOVÍ
VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY JITKA HAKENOVÁ NA TEL. 604 832 193

LIBŠTATSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK
Sejdeme se 17. 12. 2011 od 10 hodin v Libštátě u Janatů ve dvoře. Pokud máte zájem
prodávat své výrobky na jarmarku, neváhejte a volejte tel. 724 220 866 Irena Janatová

Redakce ţádá dopisovatele o průběţné a včasné dodávání příspěvků!
Uzávěrka příštího čísla bude ve středu 30. 11. 2011.
Vydavatel: OBEC LIBŠTÁT ev.č. MKČR E 14458
OÚ - internetové stránky www.libstat.e-obec.cz ; e-mail adresa obec.libstat@tiscali.cz
OÚ - 481 689 300; starosta - 481 311 210; matrika - 481 689 547;
vedoucí dílny K. Jiříček – 775 588 372; vedoucí DPS Tereza Kobrová DiS. – 775 588 371
záchranná služba: 155
hasiči: 150
policie: 158
SOS : 112
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