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1/ Slavnostní svěcení kapličky svatého Huberta 28/8 |  
p. L. Fejfar 
2/ představení moderního kravína 12/8 | foto starosta 
3/ premiér ČR p. Andrej Babiš v Libštátě 12/8 | foto starosta 
4/ pouťový týden 1/9-5/9 | foto starosta 
5/ Spolek Kroužek | dětský karneval 22/8 | sl. A. Jechová 
6/ Spolek kroužek | dřevosochání 7/8 | p. L. Fejfar 
7/ Spolek kroužek | letní kino 20/8 | sl. A. Jechová 
8/ Výstava Junák, skauti a skautky v Libštátě 23/8-3/9 | 
 p. I. Navrátil 
9/ Country večer a dlouhá noc - Samson Lenk 28/8 | 
 foto p. S. Márynka 

8/ 

9/ 
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Informace z radnice 

BUĎTE ZDRÁVI VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ SOUSEDÉ, ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE, 

Stavba kanalizace nám pomalu, ale jistě spěje do vytouženého cíle, dokončují se poslední práce na kanalizačních 
stokách a veřejných přípojkách na Malé Straně a na Ptačáku. Máme nově položený asfalt na krajské komunikaci II/ 283 
z Hranic na Bělou a III/28311 od historického mostu k železničnímu přejezdu na Lomnici nad Popelkou. 

Nyní se budou postupně rekonstruovat všechny místní komunikace po stavbě kanalizace. Co je však nejdůležitější, 
od 1. října 2021 bude konečně možné přepojování do nové kanalizace. Více informací si přečtete v samostatném 
článku. V měsíci říjnu budou také konečně spuštěny nové webové stránky městyse Libštát. A do zpravodaje vkládáme 
novou sekci: v LBŠ to ŽIJE, kde se budeme snažit ve fotografiích připomenout vše, co se v posledním měsíci událo tak, 
aby se na to dobře vzpomínalo, nebo aby se nikdy nezapomnělo. 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR    VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 se konají ve 
dvou dnech - v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 
hodin v 1. patře budovy libštátské radnice v zasedací místnosti. 

Voliči, kteří mají zájem ze závažných, zejména zdravotních důvodů ve 
dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, tj. 8. a 9. října 2021, 
volit mimo volební místnost, nahlaste svůj zájem o přenosnou urnu na 
telefonním čísle úřadu městyse Libštát, tel.: 481 689 300, 724 180 470. 

Ještě v letošním roce bychom 
velmi rádi vybudovali nové veřejné 
osvětlení místní komunikace v lokalitě 
od křižovatky nad kostelem sv. Jiří po 
domeček paní Jechové čp. 36. 

KANALIZACE V LIBŠTÁTĚ | KONEČNĚ PŘEPOJOVÁNÍ DO NOVÉ KANALIZACE 

Po souhlasu stavebního dozoru a 
předáním kanalizace do zkušebního 
provozu můžeme od 1. října 2021 
přistoupit k napojování jednotlivých 
domů (mimo domy napojené 
individuálními domovními tlakovými 
stanicemi - čerpadly) v Libštátě na 
novou kanalizaci.  

Na radnici Vám (mimo objekty 
v lokalitě Ptačák a Větrov) již teď 
s předstihem, oproti podpisu, 
předáme jedno paré projektové 
dokumentace domovní (soukromé) a 
veřejné kanalizační přípojky 
vypracované speciálně pro Váš dům. 
Tato dokumentace Vám pomůže 
k realizaci domovní (soukromé) části 
přípojky napojené do ukončené 
veřejné části kanalizační přípojky, 
většinou umístěné na Vaší hranici 
s veřejným prostorem. Ne vždy se 
však podaří vše tak, jak bylo 
zamyšleno a vyprojektováno, tak i 
v projektové dokumentaci mohou být 
oproti skutečnosti menší odchylky a 
nesrovnalosti, které spolu určitě 
hravě vyřešíme. 

Úmysl přepojit se do nové 
kanalizace musí být ohlášen předem 
v pracovní dny v době od 8-18 hodin 

u jedné z těchto autorizovaných 
osob: 
Pavel Janata, starosta   724 180 470 
Karel Mádle ml.  723 901 430 
Miroslav Doškař  724 224 672 
Jaroslav Polák  603 569 593 

Na místě musíme ověřit přímé 
napojení domovních odpadů do 
nové kanalizace (veřejné části 
kanalizační přípojky, většinou 
ukončené na hranici Vašeho 
pozemku), bez průchodu septikem, 
nebo jinou domovní čističku, dále 
nepřítomnost vtoku dešťových vod, 
stav vodoměru atd. Také bude nutné 
mít při sobě tzv. Výzvu k napojení 
domu, kterou Vám doručíme 
osobně, nebo do poštovní 
schránky. 

Napojování bude probíhat 
ve třech etapách: 

1. etapa | od pátka 1. října 2021 
mohou být napojeny tyto nemovitosti 
s čísli popisnými: 

1 | od hranic po radnici | 321, 
215, 60, 62, (265, 237, 262), (58, 
214), 216, 140, 223, 218, 222, 56, 
194, 50, 118, 115, 30, 27, 243, 198, 
31 _21 přípojek  

2 | náměstí-hliňák | 18, 133, 16, 
141, 136, 12, 13, 17, 239, 199, 212, 
291, 292 _13 přípojek 

3 | od kina okolo Olešky | 235, 
325, 45, 213, 347, 35, 315, 37, 38, 
40, 41, 9, 224, 34, 322, 303, 80, 81, 
317, 244, 236, 259, 82, 42, 83, 316, 
138, 328 a 260 _29 přípojek 

4 | okolo mlýna | 290, 44, 305 a 
300 _4 přípojky 

5 | od radnice na Ptačák | 20, 21, 
24, 139, 233 a 267 _6 přípojek 

6 | u školky | 310, 15 a 295 _3 
přípojky 

7 | Hliňák | 324 _1 přípojka 
8 | Beraňák | 242, 46, 232, 345, 

124, 226, 25 a 29 _8 přípojek 
9 | k Janatovy komoře | 313, 84, 

302, 110 a 187 _5 přípojek 
10 | z náměstí ke kostelu | 11, 10, 

32, 108, 105, 8, 7, 6 a 5 _9 přípojek 
11 | od kostela k Bělé | 225, 163, 

129 a 4 _4 přípojky 
12 | Vyšehrad | 1, 2, 151, 131, 

165, 160, 148, 147, 145, 152, 153, 
319, 314, 175 a 154 _5 přípojek 

13 | Vyšehrad boční  | 36, 334, 
309, 296, 311, 144, 143, 142, 264 a 
130 _10 přípojek 

14 | Malá strana konec | 71 a 73 
_2 přípojky 



   strana č. 5 

Informace z radnice 
15 | Malá Strana | 76, 301, 74, 

75, 77, 134, 22 a 19 _8 přípojek 
16 | Račana | 119, 127, 128, 126, 

120, 123, 125, 121 a 351 _9 přípojek 
17 | k žel. př. na Lomnici | 79, 

221, 156, 157, 185, 241 a 240 _7 
přípojek 

18 | bytovky pod vl. zast. | 272, 
273 a 274 _3 přípojky 

19 | k vlakové zastávce | 271, 
270 a 159 _3 přípojky 

20 | Větrov | 337, 326, 339, 342, 
350, 336, 341, 331, 335, 343, 333, 
327, 332, 323, 340 a 346 _v této 
lokalitě dojde pouze ke zrušení 
stávajících septiků a čističek a 

následném propoji soukromé části 
kanalizační přípojky 

21 | Ptačák | 113, 297, 253, 57, 
52, 53, 61, 278, 98, 318, 279, 280, 
281, 282, 283, 284, 186, 72, 78, 275, 
276, 277, 308, 312, 299, 285, 304, 
306, 286, 287, 288 a 28 | k přepojení 
této lokality dojde ihned po zrušení 
společného septiku, bez jakékoliv 
pomoci majitelů domů 

2. etapa | individuálně, dle 
postupu realizace a zprovoznění 
jednotlivých přečerpávaček 

1 | od hranic po radnici | 49, 192, 
114, 258, 257 a 256 _6 přípojek  

2 | náměstí-hliňák | 103, 307, 169 
_3 přípojky 

8 | Berňák | 47_ 1 přípojka 
12 | Vyšehrad | 176, 162, 227 a 

26 _4 přípojky 
16 | Račana  | 28 _1 přípojka 
20 | za mostem u Ničů | 33, 63, 

64, 23, 132, 135, 248, 250, 249, 247, 
14, 68, bez čp., 66, 245, 228, 229, 
230, 231, 65, fotb. kabiny, 55, 217 a 
54 _24 přípojek 

3. etapa | individuálně 
22 | Hliňák | 3 rozestavěné 

novostavby

 

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ 

Fotografii na titulní stranu 
vyfotografoval starosta Pavel 
Janata. Pokud nám někdo z Vás 
fotografů pošle zajímavou fotku na 
titulní stranu, budeme velmi rádi. 

NEDĚLNÍ KLID 
Pěkně prosíme obyvatele, 

chataře a návštěvníky Libštátu, aby 
dodržovali dle vyhlášky sváteční klid, 
tedy zdrželi se hlučných prací 
v neděli a o státních svátcích. 
Děkuji. 

 
 

V úctě k Vám Pavel Janata | starosta 

„To je naše obec“ – citace knihy 

„TO JE NAŠE OBEC“ ROK VYDÁNÍ 1968, AUTOR PAN LADISLAV LUKÁŠ  

VELIKONOCE 
Z různých zvyků a pověr 

vztahujících se k jarním svátkům 
dochovala se dodnes vzpomínka na 
" vynášení smrti " na Smrtnou neděli. 
Byla to dětská záležitost. Na tyč 
nastrčily slaměný došek, obalily 
ženskými šaty a zpívaly u každého 
domu: 

Smrt nesem ze vsi, 
nové léto do vsi. 

Buďte, páni veselí, 
jako vrabci v kabeli. 

Fiala růže 
kvésti nemůže 

ať jí Pán Bůh pomůže 
ze stolice na lůže. 

Svatý Petr, svatý Jan, 
natočí nám piva džbán, 

abysme se napili, 
Pána Boha chválili. 

Za zpěv bývaly děti obdarovány. 
Když prochodily celou obec hodily 
loutku do Olešky. 

Na Květnou neděli chodívaly opět 
děti po vsi s okrášleným smrčkem a 
prozpěvovaly: 

Květná neděle, kdes tak dlouho 
byla? 

U studánky. 
Cos tam dělala? 

Nohy ruce myla, lístečkem utírala, 
bazaličkou mazala. 

Svatý Petr dřímá, nese flaši vína, 
abychom se napili, Pána Boha 

chválili. 
V tento den zastrkávali také 

hospodáři do obilí svěcené ratolest 
aby pole dala bohatou úrodu. 

Na zelený čtvrtek mívali k snídani 
chléb s medem nebo sirobem, aby 
jim po celý rok neubližovaly včely 
nebo je neuštknul had. 

Sirob nalili někdy do studně, aby 
měli po celý rok dost vody. 

Aby nedostali kožní nemoc, myli 
se naši předkové na Velký pátek 
před východem slunce vodou s 
potoka nebo sněhem, kterého bylo 
někdy dost a dost. Něco sněhu si 
také v tento den uložily do sklepa a 
do vody vzniklé ze sněhu namáčeli 
před sázením kořínky hlavatice, aby 
zelí neškodily housenky. Klapaček 
místo zvonů se užívalo pozřídku. 

Aby se opět rozezvučely zvony 
na Bílou sobotu klepala mládež na 
stromy, aby daly hojně ovoce. V té 
době někteří "dobráci" zametali 
světnice a smetí vynášeli na 
sousedovo pole, aby se obtížný 
hmyz ze stavení přestěhoval k 
němu. 

Na velikonoční neděli jedli 
členové rodiny společně jedno vejce, 
aby nikdo z nich nezabloudil. 

LIBŠTÁTŠTÍ JUBILANTI 

V září slaví své životní jubileum 

paní Hana Votrubcová, 
paní Maruška Jechová 

a paní Božena Horáčková. 

Všem jubilantkám blahopřejeme. 
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Velikonoční pondělí čili mrakavý 

pondělek byl svátkem chlapců. 
Chodívali s pomlázkou od stavení ke 
stavení a vyzpěvovali: 
Já jsem malý koledníček, jdu k vám 

na koledu. 
Dovolte mi vyšlehati tuhle vaši 

dceru, 
až ji budu šlehati, jen mi nebraňte, 

pár vajíček koledy mi dejte. 
A když ne vajíčko, dejte mi grešličku, 
já si půjdu k pekaři koupit žemličku. 

I jinde známá byla tato koleda: 
Pomlázka se čepejří, 
selka tomu nevěří, 

poženem ji do dveří 
a ze dveří do kuchyně, 
tam ji hodně nalupeme. 

Budem prosit pana strejce, 
aby nám dal jedno vejce, 

nemá-li ho malovaný, 
může nám dát třeba bílý, 
slepička mu snese jiný. 

Její pozměněná a rozšířená 
forma: 

Pomlázka se čepejří, 
selka tomu nevěří, 

poženem ji do dveří 
a ze dveří do kuchyně 

tam ji hodně nalupeme. 
Budem prosit pana strejce, 

aby nám dal jedno vejce 
ať je bílý nebo černý, 

jen když bude malovaný. 
Na peci v koutku, 

na zeleným proutku, 
a ten proutek ohnutý, 

sedí na něm kohoutek, 
pod kohoutkem slepička, 
snesla nám ta vajíčka. 

A ještě jedna koleda: 
Já jsem malý koledníček, 

jdu k vám na koledu. 

VÁNOCE. 
Bývaly to vždycky nejkrásnější 

svátky v roce a z nich zase Štědrý 
den. Štědrý den ještě před první 
světovou válkou byl zasvěcen 
kouzlům a pověrám, i když se jim 
nevěřilo. Jako jinde i nás mládež 
slévala olovo, aby zjistila své 
budoucí povolání, křížek v jablku 

napříč překrojeném věstil brzkou 
smrt, hvězdička zase dlouhý život. 
Po večeři si zapálil každý člen rodiny 
jednu louč, později svíčku. Komu 
dříve dohořela, ten měl dřív umřít. 
Dívky čekaly netrpělivě na kohoutí 
kokrhání nebo psí štěkání. Odkud se 
o půlnoci tyto zvuky ozvaly, odtam-
tud měl přijít ženich. Podobně usu-
zovaly i z polohy lžíce nebo střevíce, 
které hodily přes hlavu. Ale i náruč 
přinesených polínek předvídal bu-
doucnost. Byl-li počet polínek sudý 
děvče se vdalo. Zbytky od večeře 
byly odnášeny dobytku, stromům a 
studni, aby po celý rok dávaly užitek. 

S vánočními svátky byla nevyh-
nutelně spojena koleda. Z četných 
vánočních písní uvádím jen ty, které 
nejsou rozšířeny v celém podhůří. V 
jedné z nich se naznačuje, že ne-
dostatek pečiva po celý rok má být 
řádně nahrazen o vánocích: 
Štědrý večer v rychlosti se přibližuje, 
žena kvasnice ze soudku do hrnce 

lije. 
Já mnoho nepek, jen ňákej dolek - 

po korci. 
Měl jsem věrtel sliv tři čtvrti máku, 

tvaroh, sto liber sejra, tři sta táfliček 
perníku 

a dva korce vejražku. To jsem spek! 
V jiné jinak rozšířené koledě byli 

vyjmenováni místní občané: 
Ten Korbelář jako rychtář 
daruje Ježíškoj polštář, 
Václavík zas povijánek 

a Slavík zavije Ježíška hned. 
Josef Hladík staví kamna 

a Hanč ten do nich dříví dá, 
však on ho pod okny pěkný štus má. 

Vávrovka zas bude vařit, 
Josef bude za ni hospodařit. 

Jen už hoši pospěšte, 
ať vám Franc Ducháčů neuteče. 

Vávra běží z hodinama 
a ptá se na cestu do Betléma. 

Nahoře volá:"Dole kobyla, 
pojeďeme s dary do Betléma". 
V sousední vesnici byla 

zaznamenána koleda, která se jistě 
zpívala i u nás: 

Chtěl jsem píct koláče, 

nebylo peněz, 
sotva že jsem na ty 

kvasnice snes, 
mouku se vyvěřit, 
jablka perník taky 

a všecky věci. 
A nejhůř bylo 
o ty kvasnice, 

třikrát jsem pro ně byl, 
snad ještě více, 

sládek na mě broukal, 
kvasnic mě nenechal 

a tu bylo zle. 

POHŘBY. 
Smrt některého souseda nebo 

sousedky byla vždy vzrušující 
událostí, i tehdy, když se říkalo, že 
nemocný je na zhasnutí. Věštbou 
smrti byly některé úkazy, jako 
zastavení hodin, spadnutí obrazu se 
stěny, sen o svatbě aj. Smrt 
ohlašoval také sýček nebo jiná sova. 
Nebožtíka u nás vždy doprovázela 
hudba, třebas jen pět muzikantů. 
Rakev se nosila na hřbitov na 
márách. Pohřebního vozu se užívalo 
teprve od roku 1929. Také věnce a 
nápisy na stuhách byly ještě před 70 
lety u nás neznámé. Roku 1826 
pořídila obec nový příkrov za 61.10 
zl. Až do roku 1847 se pohřbívali 
příslušnící všech náboženských 
vyznání na hřbitov u katolického 
kostela. Toho roku si evangelíci 
augsburského vyznání pořídíli 
vlastní hřbitov a o 9let později tak 
učinili i evangelíci reformovaní.V 
roce 1911 měl být zřízen nový 
obecní hřbitov. Postaven domek pro 
hrobníka a pitevní síň nákladem 
8.967,90 K a později k zamyšlenému 
hřbitovu upravena z náměstí pěkná 
cesta. Ale téhož roku si zřídila svůj 
hřbitov sousední obec Svojek, odkud 
do té doby pochovávali do Libštátu, 
a proto v úpravě nového hřbitova již 
nebylo pokračováno. Tento důvod se 
nám dnes zdá při nejmenším 
podivný. První pohřeb žehem do 
krematoria se konal v Pardubicích. 

Ladislav Lukáš 
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Historie a současnost 
DŮM ČP 32

Staré čp. 32 stálo v místě 
dnešního sálu. Roku 1777 koupila 
obec Libštát, roku 1879 již dům 
nestojí. 

 Nové čp. 32 (Kampelička) bylo 
postaveno na místě chlévů v roce 
1931. Byl to Spořitelní a záložní 
spolek do roku 1948. Od 29. října 
1957 je vlastníkem budovy obec 
Libštát. Asi od roku 1960 zde má 
kancelář JZD, asi do roku 1978. 
Spořitelna zde byla zřejmě do roku 
1966. Od roku 1952 do roku 1964 
byla kancelář Sboru národní 

bezpečnosti (SNB). Roku 1934 
v pravé části otevřel papírnictví 
František Opočenský, fungovalo do 
30. září 1950. Později zde měl 
hodinářství Zdeněk Lhota. Roku 
1974 byla prodejna předělána na 
byt. 5. července 1985 je zde v celém 
přízemí otevřena prozatimní 
prodejna potravin po dobu stavby 
nákupního střediska Lípa. Od roku 
1990 zde má ADV prodejnu potravin, 
řeznictví a autodílů. Asi od roku 

1995 zde má prodejnu potravin „U 
Františka“ Pavel Šimůnek. 27. října 
2008 prodejnu přestěhoval do Lípy 
čp. 9, ale od 7. září 2009 se sem 
opět vrátil. V listopadu 2020 se 
v bytech mění okna (šedá plastová). 
V roce 2021 byla vyměněna okna i 
dveře prodejny. 

 

 

DŮM ČP. 33
Původní dům čp. 33 stál na 

náměstí v místě sálu KD, připojen na 
dům čp. 31. V roce 1718 vlastní dům 
Jan Brzák, který zběhl do Slezka. 
Původní dřevěné stavení asi v roce 
1860 vyhořelo.  

Tkadlec František Slavík postavil 
zděný domek. Při sčítání roku 1910 
jsou zde zapsány 2 rodiny, 6 osob. 
Při sčítání roku 1921 jsou zde 
zapsány 2 rodiny, 3 osoby. Kolem 
roku 1940 je nájemcem Anna 

Slavíková. Zbořen byl kvůli stavbě 
v roce 1963.  

Nový dům čp. 33 byl postaven 
nad hřištěm. Roku 1958 si zde 
postavil Josef Paikr cihlovou garáž 
se seníkem. V roce 1976 koupila 
pozemek s objektem libštátská 
rodačka Jana Boháčková pro svoji 
dceru Irenu Uzlovou, zároveň 
požádala o přestavbu původního 
objektu na chatu, která byla 
zkolaudována v roce 1983. Od roku 

2015 je zde majitelem její vnuk 
Václav Uzel. 

 

 

Poděkování

OBYVATELÉ DPS VELMI DĚKUJÍ VŠEM DÁRCŮM ZA DAROVANÉ PŘEBYTKY ZE ZAHRÁDEK. 
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Knihovna v Libštátě 
O TITUL KNIHOVNY ROKU 2021 SE UCHÁZÍ I KNIHOVNA V LIBŠTÁTĚ

Na začátku léta jsme se dozvěděli krásnou novinku, že 
naše knihovna je nominována do soutěže Knihovna roku 
2021. Knihovna roku je celostátní soutěž, ve které může být 
nominována pouze jedna knihovna za každý kraj. Proto už 
samotná nominace je pro nás velikým úspěchem. V září 
nás navštívila pětičlenná soutěžní komise, která následně 
shrnula své dojmy z knihovny takto: „Knihovna je příkladem 
úspěšného nastartování knihovny, které se dříve příliš 
nedařilo. Nový elán a svěží vítr přinesla do knihovny nová 
paní knihovnice Bc. Anežka Plívová. Při návštěvě komise 
nechyběl ani pan starosta Pavel Janata. Knihovně se 
zkrátka daří, získává nové čtenáře, podporu obce, profil na 
faceboku, instagramu. Velký úspěch měla soutěž Poznej 
Libštát s knihovnou, novinkou je i tištěný průvodce po 
knihovně a seznámení se službami. V knihovně má svoje 
místo dětský koutek, odpočinková zóna, prostor pro tvoření 
je samozřejmostí. Činorodost tu najdete doslova na každém 
kroku, v Libštátě to zkrátka i díky knihovně žije!“ 

Podpořit nás přijela paní ředitelka Krajské vědecké 
knihovny v Liberci, PhDr. Dana Petrýdesová, krajská 
metodička PhDr. Michaela Staňková a regionální metodička 
Mgr. Lucie Melichová z Městské knihovny v Semilech. Velmi 
si vážíme této podpory! 

Až budete procházet okolo radnice, můžete si 
povšimnout krásné nové cedule s naším logem, kterou 
vyrobila Aneta Jechová a připevnili členové technické 
skupiny, kterým tímto velmi děkuji. 

Od září si u nás můžete vyrobit záložku s vlastním 
jménem nebo názvem. Stačí si vybrat motiv, který 
s konkrétním jménem vytiskneme. Po té, co si ji čtenář 
vymaluje, jí zalaminujeme.  

Knihovnu můžete navštívit každý čtvrtek od 14 do 17 hodin. Těšíme se na Vás.             Anežka Plívová 

Pozvánky
SVATOPLUK 

27. září (po) od 18 hodin, evangelický kostel v 
Libštátě. Skupina Svatopluk zpívá písně nedávno 
zesnulého evangelického faráře Sváti Karáska, jemuž 
komunisté v 70. letech minulého století odňali státní 
souhlas k činnosti faráře. Proto jsou jeho mnohé skladby 
vlastně zpívaná kázání. Měl neobyčejný dar předávat 
křesťanskou víru srozumitelně a aktuálně mladým i 
starým, křesťanům i ateistům. V tom byl naprosto 
jedinečný. S úctou se před ním sklání nejen 
intelektuálové, ale také lidé z okraje společnosti. Za 
pěkného počasí se koncert uskuteční před evangelickým 
kostelem. Vstupné 100 Kč  

JAK SE VYROVNAT SE ZTRÁTOU BLÍZKÉHO 
v pátek 24. 9. 2021 od 18:00 ve Sboru Dr. Karla 

Farského v Semilech, přednáší Mgr. Magdaléna 
Kolátorová - sociální pracovnice, Domácí hospic DUHA 
Hořice 

Dnešní doba otočila život vzhůru nohama mnohým 
rodinám. Musí se vyrovnávat se ztrátou svého blízkého 
nejen kvůli covid 19, onkologickému onemocnění, ale i z 
mnoha jiných důvodů. Proto jsme se rozhodli uspořádat 
krátkou přednášku s diskuzí, abychom nabídli alespoň 
takto pomocnou ruku těm, kterých se to přímo týká nebo 
doprovázejí někoho známého či je toto téma jen zajímá. 

Těšíme se na Vás, Domácí hospic 14 pomocníků
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