Libštátský zpravodaj
č. 7, 8 – červenec, srpen 2013
Vážení spoluobčané,
přináším výňatek z dění na jednáních RO za měsíc červen. Celý zápis z těchto jednání najdete na nástěnce
ve vstupní hale budovy OÚ nebo na webových stránkách obce. V červenci nebylo žádné jednání RO a ZO.

Rada obce
Ředitelka příspěvkové organizace obce MZŠ Libštát paní Mgr. Jana Marková seznámila RO s vydáním
rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně - dle ustanovení § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce v platném znění, na základě kterého dojde od 1. září 2013 ke snížení počtu o 1
pedagogického pracovníka.
-

RO se seznámila, vybrala a schválila z předložených nabídek na zajištění Technického Dozoru
Investora (TDI) na akci Snížení energetické náročnosti objektu OÚ firmu: Ing. Jiří Paulů, adresa
512 03 Libštát 271, jako vítěznou a pověřuje starostu podpisem mandátní smlouvy.

-

RO byla předložena nájemní smlouva mezí obcí Libštát a manžely Františkem a Gabrielou
Maryškovými, bytem Libštát 335, na dlouhodobý pronájem části pozemku parc. č. 727/23 o
výměře cca 27 m2. Tuto nájemní smlouvu schvaluje a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

-

RO pověřila starostu obce pana Luďka Opočenského, aby do 15. července zajistil opravu dvou
silničních retardérů na místní komunikaci v lokalitě na Ptačáku.

-

RO projednala v pořadí 2. návrh rozpočtové změny rozpočtu obce Libštát na rok 2013
doporučuje ZO Libštát tento návrh schválit.

-

RO se seznámila s navrženým programem jednání ZO a souhlasí s tím, aby projednání tohoto
programu starosta svolal jednání ZO Libštát na středu 26. června 2013 od 19 hodin.

a

Zastupitelstvo obce
-

ZO souhlasilo s využitím předkupního práva při prodeji stavebních pozemků poz. parc. č. 727/19;
727/26; 608/21 o celkové výměře 1211 m2 v k. ú. Libštát. (na Větrově) a ukládá starostovi obce
uzavřít kupní smlouvu bez zbytečného odkladu.

-

ZO schválilo prodej těchto pozemků v katastru obce Libštát parc. č. 2296/3 o výměře 164 m2,
panu Ladislavu Kocourovi,
části pozemku parc. č. 1801/23 o výměře cca 213 m2 panu Václavovi Patkovi.
Žádost pana Bílka bude nejdříve projednána stavební komisí.
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-

ZO projednalo závěrečný účet obce za rok 2012 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2012 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

-

schvaluje rozpočtovou změnu rozpočtu obce na rok 2013 podle přílohy rozpočtu číslo 2 na rok
2013

V rámci kontrolního dne při obhlídce výměny oken v MŠ byla provedena prohlídka centrální střechy
budovy MŠ, kde byl zjištěn havarijní stav konstrukce krovu. Byl předložen návrh rozpočtu na jeho
opravu. Starosta obce seznámil ZO se stavem střechy a to navrhlo toto opatření: objednat opravu havárie
střechy u firmy DS Logistik s.r.o., a to neprodleně, dle předložených rozpočtů jako vícepráce zateplení
MŠ.
-

ZO pověřilo starostu obce pana Luďka Opočenského vypsáním výzvy na dodávku rekonstrukce
mostu u Ničů dle projektové dokumentace do 30. 6. 2013 a pověřuje RO provedením výběrového
řízení a zároveň pověřuje RO schválením smlouvy s nejvhodnějším dodavatelem.

-

ZO pověřilo starostu obce pana Luďka Opočenského, aby nejpozději dne 27. 6. 2013 odeslal
výpověď smlouvy stávající firmě na odvoz komunálního a tříděného odpadu, a pověřilo komisi
pro otvírání obálek ve složení: Farský D., Janata V., Jiřiček K. a Opočenský L. Otvíráním obálek
proběhlo 27. 6. 2013 v 10. 00 hod.

ZO se seznámilo s činností RO při projednáváním směny pozemků mezi paní Janou Malou a panem
Jaroslavem Malým, oba bytem Libštát 209, a obcí Libštát.
Dále v termínu do 31. 8. pověřilo starostu obce zmapováním všech veřejných komunikací v obci Libštát
(které se nacházejí na pozemcích jiných vlastníků) tak, aby se zjistilo a vědělo, o kolik komunikací se
jedná, a to z důvodu dalších možných směn pozemků, které se nastartují první směnou. Zároveň pověřuje
RO, aby navrhla jednotný postup při směňování pozemků pod veřejnými komunikacemi v obci Libštát
(které se nacházejí na pozemcích jiných vlastníků).
K projednávání toho bodu na jednání RO budou přizváni jako hosté členové ZO, aby při následném
schvalování případných směn pozemků na jednání ZO nedošlo k nějakému rozporu a nedorozumění.
-

-

-

ZO pověřuje starostu obce řešením dopravní situace v obci společně s odborem dopravy na MěÚ
Semily, a to konkrétně v těchto místech:
- na křižovatce u Devátých (vzniká nepřehledná situace po změně přednosti v jízdě)
- snížení rychlosti při průjezdu náměstím
- křížení cest pod základní školou vyřešit umístěním výstražné dopravní značky A3 křižovatka
ZO pověřuje starostu obce Luďka Opočenského projednáním dopravního značení:
a.
Značku A3 na křižovatku pod MZŠ Libštát
b.
Značku B 20a (30km) do ulice od MZŠ Libštát nad dům č. p.: 292
c.
Značku IP 26a (b) Do slepé ulice Na Lukách
ZO pověřuje starostu obce Luďka Opočenského zasláním žádosti o neodkladné řešení havarijního
stavu komunikace v úseku žel. přejezd až po křižovatku na Lomnici n/P.
Irena Janatová radní

Záhvozd
Dostal jsem v debatě velmi vážně míněnou otázku, ke kterému kmeni Slovanů na území Čech patříme,
myšleno jako obyvatelstvo Podkrkonoší, zvláště Kundratic, Košťálova, Libštátu a okolních obcí.
Moje odpověď, která vzbudila nevoli, byla, že k žádnému. Rozpoutala vášnivé rozepře, že to není možné, jelikož se
na území Čech v literatuře popisuje větší množství rodů (kmenů), a ty se postupně rozšířily na celé území.
Na tomto argumentu velký kus pravdy je. Jsou zaznamenány nebo se s plnou vážností uvažuje o kmenech a
Rudolf Turek v poslední verzi teorie o českých kmenech (1982) předpokládá:
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Hbané v okolí Aše.
7. Pšované na soutoku Jizery a Labe.
Sedličané severovýchodně od Hbanů.
8. Charvátci na středním toku Jizery.
Lučané v povodí Ohře.
9. Charváti zhruba na rozloze východních Čech.
Děčané v okolí Děčína.
10. Zličané kolem soutoku Orlice a Labe.
Litoměřici na Litoměřicku.
11. Čechové kolem Prahy.
Lemůzi mezi Chomutovem a Ústím nad
12. Doudlebi na území celých jižních Čech
Labem.
s výjimkou Tuhoště (Český les s podhůřím)
Pak existují ještě dvě území, ke kterým se nepodařilo přiřadit žádný kmen:
13. Tuhošť - Český les s podhůřím.
14. Záhvozd – západní Krkonoše s podhůřím a Jizerské hory s podhůřím.
S tímto dělením se shoduje Petr Randus (2007), který jen přesouvá Lemůzy na podhůří Jizerských hor.
Jedná se o osídlení od 8. do 12. století.
Tuhošt se uvažuje osídlená Slovany, jen se neví, o který kmen se jedná. Naprosto otevřená však zůstává
otázka osídlení západního Podkrkonoší a Krkonoš, tzv. Záhvozd.
Tomuto problému se elegantně dosavadní badatelé vyhnuli (jako jeden muž) tím, že Krkonoše označili
(prohlásili) jako neproniknutelně zalesněné – „neproniknutelný hvozd“. Pozoruhodné přitom je, že neuvažovali
žádné cesty. Ty ale existovaly už za Keltů (před příchodem Slovanů). Archeologové jen nemohou bezpečně
rozlišit, zda nalezené předměty (zlomky) pocházejí od poutníků, nebo od osídlení - byly nalezeny blízko dávných
cest.
Archeologové také nedávno odhalili, co se dosud neuvažovalo jako možné – rozsáhlé opevněné keltské
místo pod Troskami. Jedno z úplně největších v Evropě. Doposud se soudilo, že keltská oppida (něco jako města)
byla kolem řeky Vltavy a poblíž.
Na všech povltavských keltských sídlištích byly odhaleny známky urychleného zpevňování obranných
prvků a rozšiřování. Stejně tak stopy po dobytí a vyplenění. Opevnění pod Troskami také zřejmě bylo budováno
poměrně narychlo.
Když uvážíme, že Germáni vtrhli na keltská území od severu a postupovali od ústí řek, a k tomu zakreslíme
vypleněná oppida, zřejmě odřízli území severně od Labe. Úplně na severu Krkonoše nepřekročili. Jen prošli kolem
Trutnova a Náchoda. Na mapě pak vznikne území totožné se Záhvodem. Území, kde Keltové nejspíš zůstali. Je
docela dobře chráněné. Od jihu hřebenem Tábor – Kozákov, od západu hluboko řezaným údolím Jizery, na severu
je hřeben Krkonoš, jen od východu mohlo být přístupnější, avšak víme, že právě tady se velmi dařilo lesům,
rozsáhlým lesům (ty byly pak káceny a dřevo splavováno nejprve po řece Orlici až do Kutné Hory do dolů a hutí na
tavení stříbra a kácení postupovalo na západ, až zasáhlo horní tok Labe).
Germáni sice vtrhli prudce, ale nebyli usedlí. Pokračovali k jihu. Osídlováním se nezdržovali. To vlastně
umožnilo příchod Slovanům. Ti sem nevtrhli, ale vtekli na neobhospodařovaná území jako pomalý proud, který se
vsakuje a pozvolna rozlévá. Spíš se mísili. Nevyháněli – nevyplavovali jako prudká povodeň.
Germáni v Záhvozdě neměli důvod se usadit. Nic krásného pro ně tu nebylo, nic lákavého, nic nutně
potřebného, proč by z nehostinného severu měli přijít právě sem a usadit se tu. Půda neúrodná, klima drsné (ještě
tak po Jičín). Keltové zde mohli být poměrně ukryti a přežívat desítky let.
O Tatobitech se traduje pověst, že název pochází od „bití“ „tatů“, snad někdy v 8. nebo 9. století. Jako
´tatové´ byli údajně označováni pohané. V oné době tu ještě křesťanství Slovanů nebylo. Takže pokud na pověsti
něco je, nemohla to být bitva mezi Slovany a pohany. Zato u Germánů byla křesťanská víra rozšířena dobře 200 let
předtím. Maně se nabízí, zda se tu neutkali ve velké bitvě Germáni a Keltové. A to ještě dříve než v 8. - 9. stol. A
´tatové´ byli zřejmě biti. Poraženi, rozprášeni, zahnáni na útěk. Pobiti však zřejmě nebyli, jen biti.
Kam by se asi zbytky „bitých“ mohly uchýlit? Takové místo je a je jediné možné – Záhvozd. Velký kmen
by se tu neuživil, ale menší skupiny v malých osadách a po samotách ano. A Germánům by se za nimi asi nechtělo,
konec konců proč. A Keltové zase přes záplavu Germánů by nepřešli.
Jaké může mít taková dedukce opodstatnění, nahlédne snadno i průměrně pozorný turista. Táborský hřeben je od
Jičína strmý a byl vždy porostlý lesem. Snadno bránitelný. Od severu hory. Přepadení mohlo hrozit od východu a
od západu. Keltové nestavěli města, hrady, kostely, ba ani nebudovali vesnice. Žili víceméně rozptýleně, živili se
zemědělstvím, provozovali rozptýleně vyvinutou řemeslnou výrobu a jako centra jim sloužila oppida. K poradám,
ke kultovním účelům, k obraně. Stavěli je na kultovně význačných místech, převážně na vyvýšeninách. Avšak
v daných podmínkách obklopeni Germány, a tak by oppidem na vyvýšeném místě přilákali pozornost. Spíš se
potřebovali skrýt.
Existuje jedno místo, právě jen jedno, které splňuje funkci oppida, přitom je skryté a je možné z něho
v případě přepadení uniknout. Je to katastr Libštátu. Po jeho okraji sice vedly pradávné stezky, ale snadno
kontrolovatelné. Od hřebene Tábor- Kozákov je dostatečně vzdálené, aby bylo možné skrýt se včas při postupu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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nepřítele od tohoto hřebene na sever. Od severu nebezpečí nehrozilo a v hlubokých lesích neměl neznalý terénu
šanci na úspěch při pronásledování. Naopak sám se vystavoval útoku a zničení. Podél stezek pak najdeme místa
jako kontrolní a pozorovací body osídlená velmi dávno. Je to osada Čikvásky, odkud lze přehlédnout údolí Olešky
od Semil a současně stezku přes Bystrou. Kundratická tvrz stála na místě, které chránilo přístup od jizerské kotliny
přes Peřimov a Mříčnou. Od Černého moře je vidět na všechna možná kontrolní a strážní místa kolem Libštátu,
současně pak daleko na východ, odkud by mohl nepřítel případně přicházet přes lesy - tam zjevně byla osada nebo
statek, pitná voda tam je. Není vidět jen na úsek od Klepandy přes Novou Ves na Bělou. Stavení však stávalo na
Bryndově, kde z vrchu nad Bryndovem je tento úsek vidět a současně je vidět k Černému moři. Pitná voda tam je.
Kousek cesty, který je nekontrolovatelný od Bryndova a tvoří přechod přes Olešku v údolí v Bělé, není kritický,
protože z Bělé podél Olešky bývala cesta nesmírně zdlouhavá, jen přes území Libštátu ke Košťálovu bylo třeba
ještě v 18. století 7x přebrodit Olešku. Z Chocholky nad Košťálovem je možné přehlédnout úsek od Bryndova
k Čikváskům.
Pokud by bylo centrum a kultovní místo v místě libštátského náměstí, košťálovské údolí bylo mírně
obydleno a obhospodařováno, lepší úkryt a místo přežití se nikde v bližším ani širším okolí nenajde. A únik odtud
byl elegantní. Prakticky od tvrze v Kundraticích podél hranice katastrů Libštát – Košťálov až do blízkosti náměstí
v Libštátě se táhl rozsáhlý les. Patrně lipový, jak se dochoval název Lipník. Takovým lesem bylo možné
nepozorovaně a rychle prchat z Libštátu i z Košťálova a rozptýlit se v okolí.
Libštát má neobvyklý, dosud nevysvětlený znak – košatou lípu a na ni hledící dva havrany. Keltové
uctívali některé lesy, význačné stromy (Lipník – lípa?), ze zvířat krávu/býka, kance, ale také havrana (zvlášť
havrana jako všichni pohané), prameny, řeky, kameny. Za zvláštní pozornost stojí socha Panny Marie na
libštátském náměstí. K ní se ještě v 19. století pořádala procesí za účasti ze širokého okolí. Nikdo neví proč a kde
se právě tam vzala tak význačná socha. Sama socha stará není, nese datum. Ale silně se nabízí k pozornosti a úvaze
keltská tradice uctívání kamenů. Tam kdysi mohl stávat oltář nebo aspoň posvátný kámen a tradice se dochovala.
Nic nenasvědčuje, že by Libštát byl zemědělsky užíván před lokací (jednorázovým rozdělením půdy),
kromě Končin a Bryndova. Údolí Košťálova se jeví naopak a lokací jen jako doplněný někdejší stav. Jaký je tedy
důvod vzniku libštátského náměstí a uctívání sochy na něm postavené, a proč lokace se ho zjevně netýkala?
Prameny pitné vody tam jsou, svažitost mírná, půda stejná jako v Košťálově.
Ke konci úvah je potřeba zmínit ještě jednu podstatnou věc. Někdejší ředitel školy v Libštátě Ladislav Lukáš uvedl
ve své knize To je naše obec Lubstat jako úplně první písemný záznam o Libštátě z roku 1322. Později bylo údajně
zapsáno Lipstat. Až mnohem a mnohem později německy Liebstadt. Název se vykládá jako „milé místo“. Jenže
´lub´má v praslovanštině nádech mystický ve smyslu milované jako uctívané.
My, zdejší obyvatelé, spolehlivě, téměř jistě nejsme potomky čistého kmene Slovanů nebo smíšenina
Slovanů a Němců. Marie Kubátová zachycuje ve svých knížkách o Krkonoších místní nářečí. Je dost zvláštní.
Obsahuje hlavně „podivná“ slova. Jak vznikla, nenajdeme. „Podivná“ slova jsou i Labe, Vltava, Ohře, jsou to
keltská slova.
Pohádka, fantazie, teorie? Každý si může myslet, co mu libo, ale fakta nevyvrátí. Keltské oppidum tu bylo
na vzdálenost jednodenní pěší cesty z Libštátu tam a zpět. Ověřil jsem si osobně kdysi, když se chodívalo 100
jarních kilometrů (cestou necestou přes lesy, luky, kopce). Nálezy předmětů po Keltech se v okolí našly, porůznu,
náhodně, ale důkaz to je, že se tu pohybovali. A fantazie spojování zdánlivě nemožného – Jules Verne napsal knihu
20 tisíc mil pod mořem, bájná ponorka Nautilus kapitána Nema podplula severní pól. Tenkrát byla i jen ponorka
fantazií, že se oceán pod severním ledem dá podplout, nikdo netušil. Dnešní atomové ponorky někdejší pustou
fantazii změnily v realitu. A že v Libštátě nebo Košťálově nemáme žádné nálezy po Keltech? To by souhlasilo,
protože nebylo chytré ani rozumné pro toho, kdo se skrývá, zanechávat zjevné stopy. Jednou na ně někdo narazí.
Možná už narazil, jen nevěděl, o čem to je, co to našel.
Ing. Jaroslav Chalupníček

Společenská rubrika
V měsíci srpnu oslaví své životní jubileum paní
Miloslava Farská a Marie Havlová
Jubilantkám blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní pohody a spokojenosti
do dalších let.
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FIT CLUB POHODA
Od září se můžete těšit na novou místnost! Prošla výměnou oken a novou výmalbou.
Ve stávající nabídce programu máme:
* v pondělí Power joga Daniela Pastorková
(723 258 983) úvodní hodina 9. 9. 2013 v 19 hodin
* v úterý
Relaxační masáže Radka Novotná (724 204 691)
* v pátek
Orientální tance Aneta Krausová
(732 183 227)
úvodní, ukázková hodina tance bude 13. 9. 2013 v 18 hodin
K nové nabídce bychom ještě chtěly přiřadit i vzdělávací programy.
Výuka angličtiny pro děti s maminkami by mohla začít též od září s Monikou
Hlídkovou. Pro zájemkyně tel.: číslo 728 739 286.
Ostatní budeme plakátovat a přeposílat na e-maily.

Zveme všechny samospotřebitelky, poradkyňky, ale i nové zájemkyně na Párty

s kosmetikou Mary Kay 24. 8. 2013 od 9:00 hodin.
Dále nabízíme od poloviny září každý čtvrtek dopoledne Cvičení maminek s
dětmi a odpoledne Čchi kung pro dospělé.
Zájemci hlaste se na tel. 603 819 322 Anna Pourová, 777 667 947 Jaroslav Pour
Srdečně zveme naše příznivce na naše akce. Eva Janatová a Anna Pourová

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
Prodej 8. 10. 2013 ve 14 hodin na náměstí v Libštátě
Kuřice černé, červené
stáří:12-18týd.
cena:120-180,-Kč
Chovní kohoutci
12-18týd.
120-180 Kč
Slepice ve snášce
100 Kč
Sortiment, stáří a cena drůbeže se mohou lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.: 567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

Redakce žádá dopisovatele o průběžné a včasné dodávání příspěvků!
Příspěvky odevzdávejte na OÚ Libštát nebo zasílejte na email: obec.libstat@tiscali.cz .
Uzávěrka příštího čísla bude ve středu 31. 8. 2013.
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 – Hana Paldusová – 775 588 371
záchranná služba: 155
hasiči: 150
policie: 158
SOS: 112
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Libštátské pozdní léto 2013
11. ročník festivalu
Kouzlo lidové architektury v povodí Olešky
25. srpna 2013 (neděle) od 17 hodin v kině 3. května v Libštátě
Vernisáž výstavy Mgr. Petra Luniaczka. Úvodní slovo PhDr. Vladimíra Jakouběová, ředitelka Muzea
Českého ráje v Turnově. Kulturní program: Jana Kracík – Vávrová (zobcová flétna), Jana Vávrová (klavír).
Vstupné 30 Kč

Country večer a dlouhá noc
31. srpna 2013 (sobota) od 16 hodin, ranč U Jezevčíka (hned pod nádražím ČSD v Libštátě)
Koncert legendárního Wabiho Daňka a Miloše Dvořáčka, pak vystoupí skupina Country Ladies z Prahy.
Občerstvení včetně tradičních bramboráků zajištěno.
Vstupné 100 Kč

Pohádkové loučení s prázdninami
1. září 2013 (neděle) od 14 hodin, pohádková stodola Janatova statku (100 m pod nádražím ČSD v Libštátě)
Eva Kelemenová zahraje dětem pohádky O chytré horákyni a O Lesněnce, Marek Sýkora je potěší cirkusovým
vystoupením. Občerstvení a hry pro děti zajištěny.
Vstupné 30 Kč

Oblastní přehlídka dechovek
7. září 2013 (sobota) od 13 hodin v areálu Pod Kozlovem v Košťálově
Pořádají SDH Košťálov a Táboranka. Účinkují: Mažoretky DDM Lomnice nad Popelkou, Košťálovské
seniorky, DH Semilská 11, Libkovanka Zdeňka Beneše, Táboranka Košťálov a Karel Hegner, Šohajka
Vojty Ducháčka s Jožinou Ducháčkovou v pořadu „Slyšíš, jak zvoní“. Občerstvení zajištěno.
Vstupné 100 Kč

Spálovské babí léto
7. září 2013 (sobota) od 14 hodin, evangelická kaple na Spálově (část Semil)
Tradiční jednodenní výstava obrazů profesionálních výtvarníků. V kulturním programu vystoupí Liberecký
chrámový sbor.
Vstupné dobrovolné

S hudbou je dobře na světě
15. září 2013 (neděle) od 16 hodin v libštátském luterském kostele Na Hořením konci (300 m za železničním
přejezdem na Bělou odbočit doprava, přejet mostek, odbočit doleva, kostel je pod lesem)
Koncert Vávrových: Jana – fagot, zobcové flétny, Jarmila – hoboj, harfa, Jan – klarinet, Monika Chmelařová –
klavír. Interpreti přednesou hudbu různých stylových období.
Vstupné 50 Kč

Jan Krejča – hráč na theorbu, loutnu a barokní kytaru
22. září 2013 (neděle) od 16 hodin v libštátském luterském kostele Na Hořením konci. Za nepříznivého počasí
v libštátském evangelickém kostele.
Vstupné 50 Kč

Malované na skle
28. září 2013 (sobota) od 19 hodin, Kulturní dům Libštát
Výborný lidový muzikál ochotníků z Vysokého nad Jizerou (premiéra 8. 4. 2012). Hudba: Katarzyna Gärtner, text
Ernsta Brylla přebásnil Jaromír Nohavica. Devět vyprodaných představení na domácí scéně během půl roku svědčí
o úspěšnosti představení. Režie: Marie Trunečková a choreograf Martin Packa. Vysočtí s ním získali řadu cen (za
kostýmní řešení, hudební nastudování, kolektivní herecký výkon a za inscenaci, nominace na Krakonošův
divadelní podzim 2013).
Vstupné 70 Kč

Dvojkoncert Sbory netradičně
12. října 2013 (sobota) od 17 hodin v evangelickém kostele v Libštátě, od 19 hodin ve Sboru Dr. Karla
Farského v Semilech
Příležitostný sbor Masarykovy ZŠ Lomnice n. Pop., Jizeran Semily, Hlas Nová Paka a další sbory. 1. ročník
v roce 2011 měl nebývalý úspěch.
Vstupné 50 Kč

Kuřecí nářez
22. října 2013 (úterý) od 19 hodin, Kulturní dům Libštát
Skvělé autorské komediální představení divadelního souboru Nakafráno Turnov, úspěšného hosta festivalu.
Předchozí dvě hry tohoto vynikajícího souboru vyvolaly v Libštátě doslova návštěvnickou horečku a diváci se
právem těší na třetí vystoupení originálních Turnovanek, které právem vzbudily pozornost v divadelním světě.
Vstupné 70 Kč
Změna programu vyhrazena.
Pořádá Sbor Českobratrské církve evangelické v Libštátě, Obec Libštát a Pěvecký spolek Jizeran Semily.
Kontakty: J. Vávra (736 687 712, 481 623 757, vavra.jaroslav@seznam.cz), OÚ Libštát (481 689 300, obec.libstat@tiscali.cz).
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