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Informace z radnice 
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ SOUSEDÉ, ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE, 

po delším čase k nám do Libštátu zavítá opět významný politik, v tomto případě si dovolím poznamenat, že snad 
poprvé přímo poslanec Evropského parlamentu. Na pátek 21. 2. 2020 přijal pozvání do semilské knihovny pan Tomáš 
Zdechovský, od 17.00 proběhne beseda na téma: život a práce europoslance. Před touto besedou pan europoslanec 
Tomáš Zdechovský navštíví i náš Libštát. Podrobnější program se ještě připravuje. V plánu je procházka a představení 
našeho Libštátu a pak krátké posezení v zasedací místnosti naší radnice. Kdo z Vás by měl zájem se tohoto setkání 
s europoslancem zúčastnit, budete vítáni. Bližší informace budou k dispozici na radnici. 

 

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ KANALIZACE V LIBŠTÁTĚ

Rozhodli jsme se do našeho 
zpravodaje zařadit novou rubriku 
týkající se posledního rozloučení 
s našimi občany.  

V měsíci lednu roku 2020 jsme 
se naposledy rozloučili s panem Ivo 
Hübnerem, který zemřel náhle 2. 
ledna 2020 ve věku 75 let. Čest jeho 
památce. 

 

MÍSTNÍ POPLATKY 

Dovolujeme si Vás požádat o 
včasné zaplacení místních poplatků 
za odvoz odpadů a za psy. Platit je 
možné na Úřadě městyse Libštát 
nebo na číslo účtu 4428581/0100, 
do variabilního symbolu uveďte číslo 
popisné nemovitosti.  

Poplatek za odvoz odpadů je 500 
Kč za osobu a je třeba zaplatit do 
30. 6. 2020, studenti do 31. 10. 2020 
(nutné potvrzení o ubytování). 

Poplatek za psa zaplaťte do 30. 
4. 2020. Částka za jednoho psa činí 
100 Kč, za dalšího 150 Kč, důchodci 
platí za jednoho psa 50 Kč a za 
dalšího psa 75 Kč. Veškeré změny 
je nutné nahlásit do 15 dnů. 

 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA ZMÍRNĚNÍ 

DOPADŮ KŮROVCOVÉ KALAMITY 

Městys Libštát podal žádost 
Libereckému kraji o poskytnutí finan-
čního příspěvku na zmírnění dopadů 
kůrovcové kalamity v lesích za 
období od 1.10.2017 do 31.12.2018. 
Pokud by vše dobře dopadlo, tak 
bychom měli obdržet částku ve výši 
422 051,- Kč.  

V měsíci lednu byla dokončena 
stoka L1 u objektu domu čp. 260. 
Nyní se realizuje kanalizační stoka 
L1 v úseku od historického mostu až 
ke mlýnu (rd čp. 45) a stoka L4 
včetně výtlaku od kina Beraňákem 
až pod objekt rd čp. 29. Pak je 
v plánu realizovat stoku La od mlýna 
směrem k tenisovému kurtu (k rd čp. 
300). Poté přijde na řadu stoka L2 
od radnice pod objekt rd čp. 267 a 
směrem ke školce k objektu rd čp. 
310 

V komunikacích ve vlastnictví 
Libereckého kraje je možné provádět 
stavbu kanalizace až v měsíci 
dubnu. 

V tomto jakkoli nepředvídatel-
ném, ne však zcela zimním počasí, 
kdy by realizační firmě vyhovovala 
zmrzlá zem, se stavba kolem Olešky 
buduje velmi obtížně. Některé úseky 
vypadají opravdu velmi nehezky, 
nicméně vše bude dáno do takového 
stavu, před kterým byla stavba 
započata. Před samotnou kolaudací 

stavby kanalizace si vlastník 
pozemku odsouhlasí s realizační 
stavbou předání pozemku, tak se 
není třeba obávat, že by pozemky 
dotčené stavbou měly být v jiném 
stavu než před samotnou realizací. 

V každém případě děkuji Vám 
všem, že stavbu kanalizace tole-
rujete a vnímáte jako stavbu, která 
nám všem usnadní život, neboť pak 
již nebude nutné jakkoli prodlužovat 
nám všem již určitě propadlé 
povolení k nakládání s vodami, 
nebude nutné dovybavovat Vaše 
čisticí zařízení (které nesplňuje nové 
nařízení a požadované hodnoty) o 
jakékoliv filtry, nebo celé náhrady a 
čističky, ale hlavně nám všem 
odbyde povinnost odebírat a vyhod-
nocovat vzorky z vypouštěných 
odpadních vod, které je většinou 
nařízené min. 2x ročně.  

V případě jakýchkoliv dotazů se 
určitě zastavte na radnici, kde Vám 
velice rád zodpovím Vámi pokládané 
otázky. 

SBĚRNÝ DVŮR V LIBŠTÁTĚ V ROCE 

2020  
 
 

V letošním roce se vracíme 
k dřívějšímu systému, kdy bude 
sběrný dvůr otevřen každou sudou 
sobotu (jednou za 14 dní). 
Pravidelný provoz bude zahájen 
v sobotu 7. března.  

 

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ 

Autorem fotografie na titulní 
straně je starosta Pavel Janata.

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

2020 
Jarní termín slavnostního vítání 

nových občánků plánujeme v měsíci 
květnu, datum bude ještě upřesněn. 
Po narození děťátka je nutné vyplnit 
přihlášku k vítání občánků a donést 
ji na úřad. Přihláška je k dispozici na 
internetových stránkách městyse 
Libštát nebo k vyzvednutí v kanceláři 
radnice. Přihlášku je třeba podat 
nejpozději do konce března 2020. 
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Jsou přílohou na webových stránkách městyse Libštát a na Facebooku. S ohledem na některé velice zajímavé 
články, které je dobré připomenout, jsem se rozhodl zveřejnit některé top články přímo do aktuálního čísla zpravodaje.  

 V úctě k Vám Pavel Janata | starosta 

 

Knihovna v Libštátě 

PROMINUTÍ POPLATKŮ A DALŠÍ INFORMACE Z KNIHOVNY
Evidujeme větší množství knih, 

kterým vypršela výpůjční lhůta. 
Některé jsou vypůjčené dokonce 
v roce 2016. Rozhodli jsme se 
prominout poplatky za prodlení, a to 
až do doby zprovoznění nového 
systému. Prosím, využijte této 
příležitosti a přijďte vrátit 
bezplatně knížky, které již měly 
být vráceny. 

Na konci ledna nás navštívily 
pracovnice regionálního oddělení 
Městské knihovny v Semilech. Kro-
mě jednání o dalších možnostech 
zlepšení naší knihovny jsme se 
domluvily na častější obměně 

výměnného souboru knih, tedy vel-
kého množství knih, které regionální 
oddělení půjčuje menším knihov-
nám. Na přání čtenářů lze ze Semil 
zapůjčit libovolný žánr, autora či 
konkrétní titul. 

Knihovnu najdete v budově rad-
nice v prvním patře. K dispozici jsou 
knihy pro dospělé, knihy pro děti a 
mladistvé, knihy naučné a další. 
Těšíme se na vás každý čtvrtek od 
14.00 do 17.00. 

Novinky o knihovně průběžně 
přidáváme na Facebook naší 
knihovny.  

Anežka Šimůnková



    strana č. 4 

Historie a současnost 
DŮM ČP. 14

Původně měl čp. 14 dům na 
náměstí, patřilo k němu 9 jiter 
pozemků. Na záklopovém prkně 
kabřince bylo: „Toto stavení jest 
vyzdviženo s pomocí Boží z nákladu 
počestného muže Václava Kozáka 
počestné obce zdejší, jenž se stalo 
léta Páně, mistr Jiří Janoušek, město 

Libštát. Anno 1796.“ Majitel Jan 
Makovička si okolo roku 1830 
postavil na pozemcích (Na kopečku) 
nové hospodářské stavení, které 
dostalo čp. 14. Stará výstavnost na 
náměstí dostala nové čp. 136. 

K hospodářskému stavení „Na 
kopečku“ byla povolena přístavba 

stodoly 17. 4. 1925. V roce 1938 byli 
ve stodole ubytováni naši vojáci po 
opuštění pohraničí. 26. 4. 1941 
dokončil Josef Makovička stavbu 
chléva a nad ním podkrovní míst-
nost. Jeho synovec Jan Řezníček 
přebudoval chlév na obytné prostory. 

 

Škola a školka v Libštátě 

LEDEN V NAŠÍ ŠKOLE 

Leden je na naší škole většinou 
ve znamení zimních radovánek; 
bohužel, díky letošnímu počasí jsme 
museli řadu z nich oželet.  

Jediní, kdo si zimy zatím užili, byli 
žáci sedmých tříd, kteří v pondělí 20. 
ledna vyrazili s panem učitelem 
Hlavou a paní učitelkou Mejsnarovou 
na chalupu Zvonice v Kořenově. Na 
pomezí Krkonoš a Jizerských hor 
strávili pět dní výukou jízdy na 
sjezdových, ale také běžeckých 
lyžích. Sněhová pokrývka zde byla 
naprosto dostatečná, a tak žáci v 
průběhu celého týdne střídali jak 

sjezdovky ve ski areálu U čápa v 
Příchovicích, tak běžky na krásných 
tratích pod rozhlednou Štěpánka. 
Kurz byl obohacen i několika 
přednáškami, např. první pomoc, 
mazání lyží či lyžařské desatero. Na 
závěr pobytu děti absolvovaly 
závody v běhu na lyžích a také 
vyhodnocení každodenního úklidu 
pokojů. Pobyt se vydařil, děti si 
lyžařský výcvik užily a pedagogové 
byli s jejich chováním i výsledky 
spokojeni. 

Novou akcí, kterou chystáme na 
květen, je zájezd do Švédska, 
kterým by naše škola ráda rozšířila 
spolupráci s partnerskou školou v 
německém Ortrandu a zároveň 
zahájila spolupráci s další školou 
nedaleko švédského Göteborgu. 
Žákům byl nabídnut šestidenní pobyt 
se spolužáky z obou škol. Pro 
všechny zúčastněné je připraven 
pestrý program, který kromě 

návštěvy Göteborgu nebo výletu do 
Norska nabízí i návštěvu Muzea 
doby kamenné, plavbu na kánoích 
nebo společné grilování. Celý pobyt 
je nejen možností, jak poznat nová 
místa, ale také jedinečnou příle-
žitostí, jak si procvičit své jazykové 
znalosti. Předpokládaná cena zájez-
du je maximálně 10 000,- bez 
kapesného (celková částka zahrnuje 
ubytování, stravování, program, 
dopravu včetně trajektu). Doufáme, 
že se nám podaří zájezd naplnit, 
protože tato příležitost by se již 
nemusela opakovat. 

Mgr. Kateřina Krejčová 
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Policie ČR informuje 
ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V KATASTRU OBCE LIBŠTÁT ZA ROK 2019

Na začátku roku 2020 byla na 
Obvodním oddělení Policie České 
republiky v Semilech vyhodnocena 
bezpečnostní situace v katastru 
obce Libštát za uplynulý kalendářní 
rok 2019. 

V tomto období byly v katastru 
obce Libštát evidovány celkem 2 
trestné činy. První byl evidován na 
OOP Semily jako krádež jízdního 
kola a vyšel najevo ze skutku 
loupežného přepadení prodejny 
potravin Coop, které se stalo v říjnu 
roku 2018. Spisový materiál byl 
převeden na SKPV a pachatel byl 
předán soudu. V druhém případě se 
jednalo o nedovolenou výrobu 
omamných a psychotropních látek, 
kdy v současné době SKPV provádí 
vyšetřování a do současné doby 
nebylo v dané věci rozhodnuto. 

V katastru obce Libštát bylo 
evidováno 15 přestupků. Z toho bylo 
6 přestupků kvalifikováno jako 
přestupek proti občanskému soužití 
a jako předchozí rok byly v rámci 
těchto incidentů časté výjezdy do 
místního domova s pečovatelskou 
službou v obci Libštát. Tyto incidenty 
byly oznámeny k projednání na 
příslušný orgán. Dalších pět 

přestupků bylo na úseku bez-
pečnosti a plynulosti provozu, kdy tři 
z nich byly dopravní nehody 
zpracovávané skupinou dopravních 
nehod DI Semily. Jedna dopravní 
nehoda byla odložena, jelikož pa-
chatel od nehody ujel a nebyl 
dohledán. Zbylé přestupky v dopravě 
byly oznámeny na příslušný orgán k 
projednání. Majetkové přestupky 
byly dva. Jeden byl odložen pro 
nenalezení pachatele a druhý 
odeslán ke sloučení na jiný útvar 
policie. V obci byl také přestupek 
ubytovatele porušujícího své povin-
nosti spojené s ubytováním osob 
řešen cizineckou policií a 
neuposlechnutí výzvy úřední osoby 
vyřešené oznámením na příslušný 
orgán. 

V případě srovnání oproti roku 
2018 byl nárůst trestné činnosti 
snížen pro katastr obce Libštát ze 7 
trestných činů a 17 přestupků na 2 
trestné činy a 15 přestupků. 

I přes tyto uspokojivé výsledky 
bych chtěl apelovat na všechny 
občany, aby byli stále ostražití vůči 
svému okolí. Vyplatí se dbát 
zvýšené pozornosti vůči cizím a 
podezřelým lidem, neboť právě jejich 

kvalitní popis, případně zazname-
nání registrační značky jejich vozi-
del, nebo i jejich vyfotografování je 
jednou z prvních a důležitých 
informací, se kterými na místě 
pracujeme. 

Chtěl bych upozornit na stále 
trvající internetové podvody. Co se 
týče skupiny starších obyvatel, tak 
aby si dávali pozor na různé 
prodejce nebo zástupce energe-
tických společností, kteří za Vámi 
přijdou s nějakou „výhodnou nabíd-
kou“. Nejde jim o Vás, v mnoha 
případech jim jde jen o to, odlákat 
vaši pozornost a poté se zmocnit 
třeba i celoživotních úspor. Mimo 
jiné je místní vyhláškou podomní 
prodej zakázán. 

Za kolektiv obvodního oddělení 
Policie České republiky v Semilech 
bychom chtěli poděkovat všem 
občanům městyse Libštát za jejich 
pomoc při odhalování a objasňování 
přestupků, trestných činů a jejich 
pachatelů. Taktéž velké díky za 
ochotu a spolupráci patří pracovní-
kům obecního úřadu. 

Zpracoval: pprap. Ludvík Šafra 
Schválil: npor. Bc. Jiří Ročárek, DiS. 

Myslivost v Libštátě a jeho okolí 
MYSLIVOST, JEJÍ HISTORIE, ORGANIZACE A ŽIVOT PO DOBU OSMDESÁTI LET V LIBŠTÁTĚ A OKOLÍ (1.ČÁST) 

Nastávající rok 2020 je pro místní 
myslivce historicky významný, neboť 
si v něm budou připomínat již 
osmdesátileté trvání jejich organi-
zované činnosti. Připomeňme si tedy 
něco z historie místního spolku, ale i 
myslivosti jako celku, její vznik, 
vývoj, řízení, organizaci, tradice a 
poznatky, které do života lidí přináší. 

Myslivost není pouhé výrobní 
odvětví, stejně jako to není pouhá 
myslivecká zábava. Myslivost má 
charakter obojí, a to činnost výrobní i 
zájmovou. Toto dělení není nové, ale 
v naší zemi trvá již od dob knížecích. 
Navíc má myslivost třetí, v současné 
době snad nejdůležitější poslání, tj. 

úsilí o zachování druhů a stavů 
volně žijící zvěře. Lidé záhy poznali, 
že nestačí zvěř jen lovit, ale že se o 
ni také musí někdo starat a pečovat. 
V dobách knížecích touto činností 
byli pověřeni tak zvaní „lovčí, později 
lesní“. Kdy a kde se vzal výraz 
„myslivec“, neznáme. Skutečně se 
objevuje ve smyslu činnosti, které 
mu dnes přiznáváme, ale již v roce 
1447, jinak obecně a většinou až v 
šestnáctém století. Podle jazykovědy 
odvozeno od -myslivý-, ve staročeš-
tině „v lovech velmi mysliv biéše“. V 
rozlišení tohoto výrazu dochází 
nejvíce za vlády Jagellonců, a proto 
se připouští i jeho původ z polštiny – 

mysliwi, a mysliwiec. Dnes bychom 
mohli říci od „vymyšlení“ si zvěře, 
jestli se objeví a odkud přijde a ona 
ne, a nebo se objeví nečekaně úplně 
jinde, než jsme mysleli. 

Počátky sdružování myslivců 
můžeme sledovat již ze záznamů 
„Zemské kroniky“ od roku 1699, kdy 
myslivci z panství Hluboká požádali 
knížete Schwarzenberga o povolení 
„myslivecké, bratrské pokladny“. 
Kníže vyhověl, a přiznal loveckému 
bratrstvu cechovní charakter. 
Obdobně vznikaly další společnosti, 
které zákonně podpořil i dekret 
císařovny Marie Terezie. Revoluční 
rok 1848 umožnil vznik „Spolku
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Myslivost v Libštátě a jeho okolí (pokračování ze strany č. 5)

českých myslivců“ pod vedením 
lesmistra Xavera Smolera. Spolek 
byl za Metternichova absolutizmu 
zakázán. Až v roce 1883 byl založen 
„Ústřední spolek pro ochranu honby 
a zvěře v Čechách“. Byla zavedena 
„Plemenná kniha loveckých psů“, 
platná dodnes. Je zajímavé, že 
všechny tyto organizace měly různé 
formy, tzv. „podpůrné pokladny“, 
které byly zabrány včetně peněz až 
v r. 1942 německými okupanty. 
Ústřední spolek se stal výchozí 
organizací v roce 1923 k založení 
„Českomoravské myslivecké jed-
noty“. Tato působila až do roku 
1961, kdy byla přejmenována na 
„Československý myslivecký svaz“. 
Ten se v roce 1969 rozdělil po 
federalizaci na Český myslivecký 
svaz a Slovenský polovnický zvaz. 
Po rozdělení republiky a celospole-
čenských změnách v roce 1989 byla 
činnost ČMS dne 12.9.1992 
ukončena a ustanovena nová 
nástupnická organizace „Česká 
myslivecká jednota“. Uvedený 
přehled potvrzuje skutečnost, že 
organizovaná myslivost přetrvává již 
řadu století a byla narušována jen 
politickými zásahy, převážně s 
negativním a neodborným dopadem. 

Je samozřejmé, že s organizo-
vanou myslivostí souvisí úzce i 
výkon „Práva myslivosti“. Ten přiná-
ležel jen šlechtě světské i církevní a 
až po zrušení roboty v roce 1848 byl 
umožněn i dříve poddanému lidu, ale 
jen na drobnou zvěř. Obecný lid, tj. 
poddaní, ale i někteří svobodní 
občané, byli povinni tzv. „loveckou 
robotou“, tj.„vyháňkou“, a nezbývalo 
jim tedy nic jiného než pytláctví. To 
bylo velmi krutě trestáno, a proto než 
by se dal pytlák chytit, obrátil zbraň 
proti myslivcům a hajným. Dochá-
zelo tak k tragédiím, z nichž mnohé 
sloužily za náměty k románům z 
mysliveckého prostředí. I to je 
součást její historie. 

Je zajímavé, jak se v souvislosti 
na celospolečenské vztahy vyvíjela 

velikost honiteb. Šlechta měla hone-
bní právo v celém svém panství, 
které se kvůli organizovanosti a 
přehledu dělilo na „hájemství a 
revíry“. Hájemství se muselo denně 
obejít, a mělo tak cca 400 ha. Revír 
tvořila minimálně čtyři hájemství tj. 
cca 1.500 ha. Panství dle velikosti 
pak mělo 5 až 20 revírů. Je zají-
mavé, že velikost revíru vycházela 
již tehdy z poznatků její vhodnosti 
pro „myslivecké hospodaření“, a to 
už v patnáctém století, a byla již 
tehdy stvrzena „Výnosem a instrukcí 
o výkonu práva myslivosti a péče o 
zvěř“, vydaným císařem Rudolfem II. 
ze dne 15. dubna 1599. Instrukce 
obsahovala 70 článků, o nichž 
můžeme říci, že minimálně 60 z nich 
má trvalou platnost a jsou ve své 
podstatě zakotveny v zákoně o 
myslivosti, loveckém řádu a mysli-
veckém řádu, obojích platných i v 
současné době. Bohužel se změ-
nami společenských a návazně i 
majetkových vztahů, a z toho 
plynoucích zákonných změn, se 
výměry honiteb zmenšovaly až na 
neúnosnou výměru 200 ha, v 
některých výjimkách povolení lovu i 
na 150 ha. Docházelo k vybíjení 
zvěře a její stavy značně poklesly. 
To trvalo až do roku 1963, kdy byl 
vydán nový zákon, který stanovil 
velikost honitby na 500 ha. Výjimku 
tvořilo jen údobí protektorátu, kdy 
bylo vlastnictví loveckých zbraní 
značně omezeno a lov řízen 
direktivně. Novela zákona o 
myslivosti z roku 1992 výměru 
honitby 500 ha zachovala, i když 
všechny odborné i historické 
poznatky požadovaly její zvýšení. 
Malé újednické honitby zůstaly 
zachovány, Z tohoto pohledu je 
současně platná novela zákona, 
která ruší jeho dodatek z roku 1983, 
krokem zpět a nesvědčí o odborném 
přístupu zákonodárců. Pro zajíma-
vost je nutné uvést minimální výměry 
honiteb, platné v okolních zemích, 
kde dospěli k poznání, že v malých 

honitbách nelze úspěšně přírodě, 
fauně a flóře v ní pomáhat a tuto 
udržet v přijatelné rovnováze. I tam 
byl rovněž novelizován zákon o 
myslivosti. V Německu a Rakousku 
ctí platný zákon z roku 1848, 
zohledňující vlastnické vztahy k 
půdě, ale nově požadují velikost 100 
ha na člena – myslivce. Na 
Slovensku platí pro oblast jelení 
3.000 ha, srnčí 2.000 ha, Maďarsko 
3.000 ha, Polsko 3.500 ha. U nás 
jsme svědky, kdy na jedné straně se 
šlechtě vrací panství v rozlohách 
tisíců hektarů s možností vytvoření 
řady komerčních revírů bez hranic, a 
na straně druhé se vytvářejí 
újednické revíry o 500 ha, obojí s 
jedním účelem, získat co nejvíce 
poplatkových střelců bez ohledu na 
početní stavy a druhovost zvěře v ní 
žijící. Politici jsou opět chytřejší než 
odborná veřejnost, a to převážně v 
současné době, kdy převládá „tržní 
přístup“ k řízení společnosti. Pozor! 
Toto stanovisko v přírodě neplatí, 
což potvrzuje současný stav. Drobná 
zvěř a ptactvo téměř zmizely, černá 
a spárkatá zvěř se přemnožila díky 
monokulturním porostům řepky a 
kukuřice. Veřejnost je ale přesvědčo-
vána, že za tento stav můžou 
myslivci - málo loví. Tak docházíme 
k paradoxu, kdy volně žijící zvěř je 
sice majetkem státu, ale škody jí 
způsobené platí myslivci, kterým 
rovněž stát určuje počty a způsob 
odlovu. Obecné pravidlo a zákon, že 
škody hradí vlastník, tady neplatí. Co 
na to říci, páni zákonodárci a minis-
terstvo zemědělství? Budiž! Tako-
vých nesrovnalostí, se kterými se 
musí myslivci vyrovnávat, je v 
provozování současné myslivosti 
více, a přesto žije, a tvoří tak dál 
část své historie, se kterou jsem se 
Vás snažil ve stručnosti seznámit. 

Jaroslav Pavlů 
 

(Druhou část článku otiskneme 
v příštím čísle. Pozn. redakce.) 
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Poděkování Masérské studio Libštát
SPORTOVNÍ PLES A KARNEVAL 
TJ Jiskra Libštát děkuje všem 

účastníkům sportovního plesu a 
dětského karnevalu, konaných 18. a 
19. ledna 2020. 

Podle ohlasů šlo o vydařené akce 
a to nás pochopitelně těší, protože je 
to pro pořadatele dobré vysvědčení. 
Poděkování dále patří starostovi 
Pavlu Janatovi, paní Věře Kobrlové 
a vedoucí KD v Libštátě, paní 
Andree Košťálové. V neposlední 
řadě mi dovolte poděkovat také 
našim sponzorům za nádhernou 
tombolu a všem obětavým 
pořadatelům, kteří jsou schopni 
takovéto akce během dvou dnů 
uspořádat. 

Jsme rádi, že se dobře bavili děti 
i jejich rodiče a za rok zase na 
shledanou. 

Zdeněk Kousal 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Vážení spoluobčané, 
jménem Charity ČR i jménem 

naším Vám děkujeme za vstřícnost a 
štědrost během Tříkrálové sbírky, 
která letos poprvé proběhla i v 
Libštátě. Díky Vám se podařilo 
vybrat úžasných 13 525 Kč, které 
budou použity na pomoc lidem v 
nouzi. 

Během koledování jsme se set-
kávali s vřelostí a štědrostí, někteří z 
Vás přispěli dokonce vícekrát. 

Omlouváme se všem, kteří na 
nás čekali a ke kterým jsme se ne-
dostali, nebylo to již v našich silách. 
Proto také prosíme všechny, kteří by 
měli zájem nám příští rok s koledo-
váním pomoci, aby mě neváhali 
kontaktovat na tel. 739477524.  

Kateřina Malíková 

POZVÁNKA DO NOVÉHO 

MASÉRSKÉHO STUDIA V LIBŠTÁTĚ 

Přijměte pozvání na regeneraci, 
celkovou relaxaci, kterou Vám 
poskytne masáž, reflexní terapie, 
kineziologie One Brain, masáž 
lávovými kameny, aromaterapie. 

Otevřely jsme pro Vás nové 
masérské studio v Libštátě - bývalá 
ordinace dětského lékaře. Terapie 
provádí certifikovaní maséři a 
terapeuti, Irena Janatová Libštát a 
Markéta Šimůnková Kundratice. 

Možnost dárkových poukazů. 
Objednat se lze na tel.  

Irena Janatová 724 220 866,  
Markéta Šimůnková 776 600 569 

 

 

Akce v Libštátě
JARNÍ TRH

Milí sousedé a sousedky z 
Libštátu a okolí, 

přijměte pozvání k příležitostné-
mu setkání, nákupu, prodeji, výměně 
a navštivte Jarní trh v Libštátě 
„v Lipkách“ na sále KD a na 
veřejném prostranství na náměstí v 
sobotu 21. 3. 2020 od 8.30 do 12.00 
hod. 

Přijďte prodat, koupit, vyměnit 
svoje výrobky, přebytky, nápady. 
Chcete-li se připojit k sousedkám a 
obohatit trh, přidejte se k nám. 

Neváhejme zapojit děti, dejme jim 
možnost vydělat si svými doved-
nostmi na nadcházející pouť. Odmě-
nou vám bude jejich radost a pocit 
štěstí, když uvidíte, jak se učí 

pracovat. Následné umění verbálně 
prodat nebo vyměnit je neméně 
důležité. 

Koupíte jarní dekorace, malovaná 
vejce, pomlázky, košíky a petrklíče. 
Med, bylinky, sirupy, marmelády, čaj. 
Mýdla, sůl a bylinky do koupele, 
mastičky, balzámy. Šité, háčkované 
a pletené oděvní doplňky pro děti i 
dospělé, tašky na nákup, zástěry a 
chňapky do kuchyně, polštářky pro 
odpočinek. 

Malované obrázky a kamínky, 
drátované klenoty a bižuterie, hrníč-
ky, konvice na čaj, misky, ... 

Pro děti budou tvořivé dílničky 
připravené ZŠ, malé sousedky 
tradičně svými výrobky obohatí trh. 

Bude i obvyklé občerstvení. 
Lahůdky, perníčky, zákusky, cukro-
vinky chleba, ryby a uzené. 
Myslivecká kuchyně (s možností 
nákupu domů do vlastních nádob), 
pivo, káva, čaj, teplá medovina. 

Nabídněte svoje služby - 
masáže, cvičení, aranžování, šití, 
spravování. Přijďte se poradit, jak se 
vypořádat s jarní únavou a nachla-
zením pomocí darů přírody (čaje). 
OBOHAŤTE SEBE I DRUHÉ 
PŘÍTOMNOSTÍ NA TRHU! 

Na Vaši návštěvu se těší 
Libštátské sousedky ve spolupráci s 
ÚMě Libštát 

trhy-libstat.webnode.cz 
 728 739 286 Eva Janatová

Společenská rubrika 
V měsíci únoru slaví své životní 

jubileum 

paní Květa Včeláková, 
pan Jiří Nič 
a pan Karel Havel. 

Všem srdečně blahopřejeme. 
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Akce v Libštátě
POHÁDKY PRO DĚTI 

Vážení rodiče, prarodiče, děti z 
mateřské a základní školy,  

srdečně Vás zveme na dvě 
pohádky, které se Vám budou určitě 
líbit, protože je v Libštátě zahrají 
dobře známí ochotníci z Vrchlabí a 
Jilemnice. Těšíme se na Vaši 
návštěvu.  

POLÍVKOVÁ POHÁDKA 
Kulturní dům Libštát, neděle 

23. února 2020 od 15 hod. Vstupné: 
děti 40 Kč, dospělí 50 Kč 

Vrchlabský divadelní spolek Lipa-
ny uvádí Polívkovou pohádku o 
ježibabě Maggi, loupežníku Bujóno-
vi, strašidlech, strachu, lásce a hlav-
ně o kouzelných polévkách. Pohád-
ku soubor mnohokrát reprízoval. 

ZVÍŘÁTKA ZE STATKU A 

LOUPEŽNÍCI 
Kulturní dům Libštát, neděle 

1. března 2020 od 15 hod. Vstupné: 
děti 40 Kč, dospělí 50 Kč  

Divadlo V. Roztocké Jilemni-
ce zpracovalo na motivy známé 
pohádky Zvířátka a Petrovští její 
osobitou úpravu, kterou nazvalo 
Zvířátka ze statku a loupežníci. Na 
jevišti si hrají dvě generace herců - 
rodiče a jejich děti. Společně sdílejí 
lásku k ochotnickému divadlu.  

Jaroslav Vávra 

HASIČSKÝ PLES 
Sbor dobrovolných hasičů v 

Libštátě Vás srdečně zve na 
HASIČSKÝ PLES, který se koná v 
sobotu 15. února 2020 od 20.00 
hodin v Kulturním domě v Libštátě. 

K tanci a poslechu hraje SONET 
RNDr. Jiřího Jíny. 

LIBŠTÁTSKÁ VZDUCHOVKA 2020 
Českomoravská myslivecká 

jednota, z.s., Okresní myslivecký 
spolek Semily, z.s., Myslivecký 
spolek Kavkázsko Libštát, z.s., 
pořádají v sobotu 14. 3. 2020 ve 
sportovní hale Masarykovy základní 
školy Libštát celostátní přebor ČMMJ 
ve vzduchovce mládeže, Libštátská 
vzduchovka 2020. Začátek 
prezentace je od 7.30 hodin. 

FILMOVÝ MARATON 
Srdečně Vás zveme na první 

libštátský filmový maraton. Bude se 
konat v libštátském kině 28. 2. - 
29. 2. 2020. Program bude upřesněn 
na facebooku ,,1. filmový maraton 
v Libštátě". Vstupné dobrovolné. 

Janata Vojtěch a Anna Pincová 

AUTORSKÉ ČTENÍ 
Srdečně Vás zvu na autorské 

čtení autorky Gabriely Jakoubkové, 
které se bude konat 6. 3. na radnici 
v zasedací místnosti. Její poslední 
kniha ". Tak znovu" odkrývá 
příběhy lidí, kteří si prošli zásadním 
zlomem, dostali se na hranici života 
a smrti, a dokázali se vrátit do 
běžného života. Těšíme se na Vás. 

Anežka Šimůnková 
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