Libštátský zpravodaj
č. 7, 8 – červenec a srpen 2014
Libštátské pozdní léto
Vážení přátelé,
v roce 2003 se uskutečnil 1. ročník Libštátského pozdního léta. Letošní dvanáctý uzavírá
období zásadní rekonstrukce luterského kostela Na Hořením konci. Jistě bude vše střízlivě
zaznamenáno, krátká zpráva se objeví ve Zpravodaji a nepochybně padne pár „hřejivých slov", jak
říká můj přítel, na bohoslužbě v neděli dne 28. září 2014.
Mým úkolem je čtenáře Zpravodaje pozvat na letošní ročník. Program napovídá, že 2. část
proběhne v říjnu 2014. Můžete se těšit na komedii „Lhář" C. Goldoniho v podání DS J. K. Tyl z
Lomnice n. Pop. (režie Petr Sádek, hudba Jaroslav Krček), na koncert skupiny Svatopluk s
legendárním Svatoplukem Karáskem, jednáme s vysockými ochotníky (Ševcovská pohádka) a
budeme se snažit o uvedení jednoaktové opery Vodník (text K. J. Erben, hudba J. Vávra, aranžmá
Jakub Přibyl, režie Zdeněk Lindner, zpívá Jizerka a její sólisté, dirigentka Nadia Ladkany).
Držte nám palce, aby se nám program podařilo realizovat. Srdečně Vás zveme na pořady
letošního „Léta".
Za pořadatele Jaroslav Vávra

Fotbal v Libštátě
V sezóně 2013/2014 se muži Jiskry Libštát „A“ umístili v okresním přeboru na 3.místě.
Na jaře hráli s těmito výsledky:
Sokol Bozkov „B“ – Jiskra Libštát „A“
0:1
Sokol Mříčná - Jiskra Libštát „A“
2:3
Jiskra Libštát „A“ – SK Studenec
2:2
Jiskra Libštát „A“ – Sokol Roztoky
2:0
Sokol Horní Branná - Jiskra Libštát „A“
2:5
FK Lomnice „B“ - Jiskra Libštát „A“
2:1
TJ Vysoké - Jiskra Libštát „A“
0:3
Jiskra Libštát „A“ – SK Malá Skála
2:2
Jiskra Libštát „A“ – Sokol Stružinec
0:1
Sokol Nová Ves - Jiskra Libštát „A“
1:1
SK Jívan Bělá - Jiskra Libštát „A“
2:1
Jiskra Libštát „A“ – FC Víchová
7:0
Jiskra Libštát „A“ – FK Košťálov „B“
1:0
Celkem na jaře získali muži 24 bodů při skóre 29:14.
Nejlepší střelci týmu na jaře: Šíf Jindřich -7 gólů
Janata Pavel - 5 gólů
Palounek Josef - 5 gólů
Mužstvo Jiskry Libštát „B“ se v okresní soutěži umístilo na 8. místě.
31. května se naši internacionálové zúčastnili turnaje
v Harrachově, charitativní akce pro postižené děti Pomáháme fotbalem.
Ve výborně organizované akci obsadili nakonec 3. místo.
Libštát SG - Harrachov SG 1:0
Libštát – Strahov 1860
1:1
Libštát – Repre - tým českých skokanů 0:1
Na akci bylo vybráno 165 000 Kč, které byly předány sedmi harrachovským handicapovaným občanům.
V příštím čísle mládežnická mužstva.
Za TJ Jiskra Libštát Zdeněk Kousal
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Z činnosti místních včelařů
„ Ženci na pole, včely z pole.“ Toto starodávné přísloví asi nejlépe
charakterizuje následující události včelařského roku. Období hlavní snůšky pomalu
odeznívá a nastává čas paběrkování, slídění a v měsíci srpnu velmi důležitého
přikrmování cukerným roztokem.
Druhá půle června a následující dny obohatily- a věříme, že ještě obohatí naše zásoby o tolik vyhledávaný lesní med, přesněji medovici. Něco málo může přidat také lípa, ale
stejně jako u medovice se jedná o zdroj, jehož intenzita se nedá předvídat. To, jestli bude bohatý rok na
medovici a lipový med, záleží jen a pouze na přízni počasí.
Co ale rekapitulovat můžeme, je objem naší produkce u květových medů, které jsme vytáčeli
v květnu a na začátku června. Pokud to vezmeme chronologicky, tak přezimování včelstev dopadlo
velmi dobře. První snůška z jabloní, třešní a trnek dopadla také poměrně dobře. Zlom ale nastal v době,
kdy se na loukách zlatila kvanta pampelišek a kvetl u nás velmi hojný hloh. V tomto období nastala vlna
veder, zem byla vyprahlá a květy obsahovaly jen velmi málo nektaru. V konečném souhrnu jsme zhruba
na 10 – 15 kg květového medu na včelstvo, což představuje, vzhledem k našim podmínkám, průměrný
výsledek. Žádná pohádková nadprodukce, kterou jsme v časných jarních měsících toužebně vyhlíželi, se
nakonec bohužel nekoná.
V současné době nás čeká výměna starých a nevýkonných matek, za mladé nástupkyně
z uznaného chovu. Tato výměna nám zaručí vhodné genetické vlastnosti u našich včelstev. Celý rok také
bojujeme proti nemoci varroáza. V minulých měsících jsme proto přistupovali k preventivní tvorbě
oddělků a v některých případech také k vyřezávání
trubčího plodu, který funguje jako magnet na kleštíka
včelího, původce varroázy. Ihned po odstranění medníků
umístíme do úlů odparné desky, které jsou napuštěné
kyselinou mravenčí. Všechny tyto zákroky nám pomáhají
držet kleštíka včelího na uzdě.
Hlavní aktualitou je ale skutečnost, že se řady naší
organizace potěšitelně rozrůstají. Důležitost tohoto trendu,
který je celorepublikový, nemá smysl dále rozepisovat.
Snad jen to, že si česká krajina a české zemědělství
dostatek včel bezesporu zaslouží.
Za místní včelaře David Kocour

Společenská rubrika
V měsíci červenci a srpnu slaví a slavili své životní jubileum:

paní
pan
paní
pan

Ludmila Fejfarová
Petr Jerie
Anna Těhníková
Miloš Kříž

Jubilantům blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní
pohody a spokojenosti do dalších let.
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Napsali o nás……
Sběratel Fejfar mapuje historii Kolory a připravuje již výstavu
Libštátský sběratel Lubomír Fejfar se po
dopravě v Pojizeří pokouší zmapovat historii
národního podniku Kolora. Shání proto pamětníky
a hlavně historické materiály, ze kterých bude
vytvořena výstava.
„Rád bych získal informace o historii národního
podniku Kolora a jeho závodů, různé fotografie budov,
dílen a hal, odznaky, čestná uznání, diplomy nejlepších
pracovníků, vlaječky, diplomy, výplatní pásky nebo
sáčky, reklamní předměty, filmy nebo videa, která
nemusí být dlouhá. Byly vydány různé brožurky k
výročím. Mezi sběrateli pohlednic též hledám," uvedl
Lubomír Fejfar.
Národní podnik Kolora, pozdější státní podnik Kolora, bavlnářské závody Semily zanikl
definitivně 3. dubna 1998 výmazem z obchodního rejstříku po podivném sloučení se státním podnikem
Karosa se sídlem ve Vysokém Mýtě. Po nepřehledné privatizaci v 90tých letech minulého století se stala
největším nástupcem Kolory společnost Hybler textil spol. s. r. o., která ale největší podnik v Semilech v
Řekách uzavřela na počátku tohoto tisíciletí. Zatím poslední akcí, kdy mohli pamětníci nahlédnout do
útrob největšího závodu v Semilech, byl umělecko-vzpomínkový happening Kolora 01 žije v roce 2011.
Areál měl poté částečně oživit i projekt Geotermální elektrárny v Semilech, který ale nakonec nebyl
realizován.
Součástí bývalého státního podniku Kolora ale nebyl jen největší závod v Semilech, patřily k nim
desítky menších závodů velmi často umístěných kolem řeky Jizery, některé z nich získali
v devadesátých letech noví majitelé, ale jen málo z nich ještě vyrábí. Světlými výjimkami jsou v tomto
například Singing rock Poniklá a menší závody LTZ Libštát (bývalá Kolora 09) a Trevos Košťálov
(bývalá Kolora 07).
K výstavě by mělo dojít v roce 2015
Libštátský sběratel již pokročil ve svém hledání, a přestože dál žádá pamětníky o materiály, tak
se zdá, že nasbíraných materiálů již má mnoho. „Předběžně je již dohodnut termín výstavy v semilském
muzeu na druhou polovinu roku 2015 a také promítání v semilském kině," prozradil novinku Lubomír
Fejfar.
V roce 2013 sestavil Lubomír Fejfar výstavu o dopravě v Pojizeří a podniku ČSAD Semily. Ta
sklidila nejprve velký úspěch v semilském muzeu a poté ještě byla zopakována i v Lomnici nad
Popelkou.
Naše Pojizeří
Redakce žádá dopisovatele o průběžné a včasné dodávání příspěvků!
Příspěvky odevzdávejte na OÚ Libštát nebo zasílejte na email: sprava@libstat.eu
Uzávěrka příštího čísla bude v pátek 29. 8. 2014.
Vydavatel: Městys Libštát ev.č. MKČR E 14458
OÚ - internetové stránky www.libstat.e-obec.cz ; e-mail adresa: obec@libstat.eu
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 2014
12. ročník festivalu – 1. část
(2. zářijový týden vyjde program 2. části)

ČMUKAŘI Turnov – Za každým rohem jeskyňka
neděle 24. srpen 2014 od 15 hod., prostranství evang. kostela Libštát, za nepříznivého počasí celý
program v KD Libštát. Po pohádce budou pro děti připraveny soutěže a hry.

Vstupné 20 Kč

POUTNÍCI – Country odpoledne a dlouhá noc
sobota 30. srpen 2014 od 15 hodin, ranč U Jezevčíka – vedle nádraží ČD Libštát
Legendární Poutníci v Libštátě! Pak vystoupí skupina Nový úsvit Praha. Nebudou chybět tradiční bramboráky
Dušana Bodnára.
Vstupné 100 Kč

ČMUKAŘI TURNOV – Kašpárek chodí pěšky, DIVADLO NA CESTĚ LIBEREC, EVA
KELEMENOVÁ – O perníkové chaloupce, skupina T.I.K. JILEMNICE – V podvečer je jasno
neděle 31. srpen 2014 od 14 hodin, stodola a dvůr Janatova statku pod nádražím ČD (tanec za
nepříznivého počasí v KD Libštát). Po výborných loutkohercích tančí T.I.K. na lidové téma nucené svatby (hudba
ČECHOMOR). Hlavní role: Hanka Rančáková. Choreografie Markéta a Ilja Kulichovy. Začátky jednotlivých
představení ve 14., 15. a 16 hod.
Vstupné 30 Kč

LET´S GO! PRAHA – spirituály - úterý 2. září od 19 hodin, evangelický kostel v Libštátě
Láska k americkým spirituálům spojila Lee Andrew Davisona, Oldřicha Zemana, Irenu Legátkovou,
Tomáše Ludvíčka a Marka Šlechtu.
Vstupné 80 Kč

OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA DECHOVEK
sobota 6. září 2014 od 13 hodin, areál Pod Kozlovem v Košťálově
Účinkují: Mažoretky DDM Lomnice (13 hod.), Broďanka Železný Brod (13.10 hod.), Mažoretky
DDM Lomnice (14 hod.), Jižani Miroslav Dvořáka (14.10 hod.), Mažoretky DDM Lomnice (15.20
hod.), Táboranka Košťálov a Franta Uher (15.30 hod.), Keramička Tábor (16.50 hod.). Po skončení
přehlídky (v 18 hod.) zahraje harmonikář Petr Ochman. Občerstvení zajištěno. Pořádá SDH Košťálov a
Táboranka.
Vstupné 100 Kč

SPÁLOVSKÉ BABÍ LÉTO
sobota 6. září 2014 od 14 hodin v evangelickém kostele na Spálově (část Semil). Na tradiční jednodenní výstavě
zhlédnete díla Václava Žatečky, Jany Vorlové, Dany Rezkové, Vlasty Matoušové, Jiřího Salaby, Vladimíra
Kubíka, Jiřího Urbana a mladých umělců. Bude vystavována i část z cyklu čtyřiadvaceti černobílých obrazů
Michaila Ščigola Deníky Franze Kafky. Hudební doprovod Jarmila a Jana Vávrovy.
Vstupné dobrovolné

PĚVECKÝ SPOLEK JIZERAN SEMILY ZPÍVÁ LIDOVÉ PÍSNĚ - sobota 20. září 2014 od 15 hod., na dvoře Domu s pečovatelskou službou Libštát (za nepříznivého
počasí ve společenské místnosti). Spolek (sbormistr Jiří Kurfiřt, moderuje J. Vávra) připravil pro
návštěvníky více než 20 českých a moravských lidových písní v úpravě J. Krčka, Zd. Lukáše, L.
Janáčka, Ant. Tučapského, Zd. Šestáka, O. Halmy, M. Uherka, J. Hylmara a dalších autorů. Srdečně
zveme obyvatele DPS a širokou veřejnost.
Vstupné dobrovolné

BOHOSLUŽBA– díkůvzdání, ukončení rekonstrukce luterského kostelaneděle 28. září 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).

Přijďte se s námi podělit o radost nad zdarem z vykonaného díla, které započalo v r. 2003. Hudební
doprovod: Jarmila a Jana Vávrovy.
Změna programu vyhrazena. Pořádá Sbor Českobratrské církve evangelické v Libštátě, obec Libštát a Pěvecký spolek Jizeran
Semily. Kontakty: J. Vávra (736 687 712, 481 623 244, vavra.jaroslav@seznam.cz), OÚ Libštát (481 689 300,
sprava@libstat.eu ).
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