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Vážení spoluobčané, milí sousedé, čtenáři Libštátského zpravodaje, 
 

v minulém čísle Libštátského zpravodaje jsem Vás informoval o plánovaných připravovaných akcích, 
vizích, snech a přáních, co by si náš městys zasloužil, co potřebujeme nutně postavit, vyřešit atd. Bez vlastních 
finančních prostředků a dotací by to však bylo hodně složité, proto bych Vás seznámil, jak si na tom náš městys 
stojí po finanční stránce. 
 

Za volební období 2014 - 2018  se nám podařilo zrealizovat již mnoho akcí (o tom se zmíním někdy 
příště), ale také jsme mnoho financí účelově ušetřili, a to 16 952 520,50 Kč, proto abychom mohli realizovat 
zásadní velké akce a stavby, které městys zase pozvednou a zvelebí pro náš společný spokojený život. Stavy 
účtů k datu 28. 2. 2018 činí 20 498 039,31 Kč (v době předání funkcí jsme měli na účtech 3 545 518,81 Kč). 
Je tedy ten správný čas, abychom v rámci schvalování rozpočtu na rok 2018 plánované investice podpořili a 
schválili. V příštím čísle zpravodaje Vás se schválenými investicemi seznámím. 
 
1 | Sběrný dvůr v Libštátě v roce 2018 | každá sudá sobota | 9 -12 hodin  

Sběrný dvůr v Libštátě bude v letošním roce otevřen každou sudou od 9,00 hodin do 12,00 hodin. 
Pravidelný provoz bude zahájen v sobotu 24. 3. 2018. 

 
2 | Slavnostní vítání občánků 2018  

Již teď se velice těším na slavnostní vítání libštátských občánků, které 
proběhne v sobotu 19. května od 10 hodin v obřadní síni Úřadu městyse Libštát. 
Přihlášeným rodičům bude včas doručena pozvánka s podrobnějšími 
informacemi. 
 

3 | Podané žádosti o dotace v roce 2018  
- MAS Brána do Českého ráje z. s., podporované z výzvy č. 68, Zvyšování kvality a dostupnosti 

infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení | modernizace učebny F-CH Masarykovy základní 
školy Libštát čp. 17 spočívající v pořízení nového vybavení této odborné učebny a přilehlých kabinetů 
(školní nábytek, tabule s interaktivním dataprojektorem, digestoř) a nákup školních pomůcek. 

- Liberecký kraj | podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje | pořízení věcných 
prostředků požární ochrany a oprava CAS 

- Liberecký kraj | výměna 7 ks sloupů veřejného osvětlení a 7 ks svítidel | v rámci Mikroregionu pojizeří 
- Liberecký kraj | dovybavení víceúčelového hřiště v Libštátě (chodníky, oplocení a sklad sportovního 

zařízení) 
. 
4 | Mobilní rozhlas 

Do dnešního dne evidujeme 265 zaregistrovaných občanů. Prosím, aby se v dohledné době přihlásili 
i ti zbývající. Pro ty z Vás, kteří používají chytrý telefon, nabízíme zdarma možnost stáhnutí aplikace mobilní 
rozhlas.  
 
5 | Terminál sazky 

V pobočce České pošty Libštát je  nově k dispozici terminál sazky. 
 
6 | Libštátský zpravodaj | ročník 10 - č. 3 březen 1993 | před 25 lety 

Je přílohou na webových stránkách městyse Libštát a facebooku.  
 
7 | Nové telefonické spojení do Knihovny městyse Libštát 
 Od března můžete během provozních hodin (pátek 17:30 – 19:30) místní knihovny využívat nové 
telefonické spojení na čísle: 775 588 375. 
 
         V úctě k Vám Pavel Janata | starosta 
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LIBŠTÁTSKÁ VZDUCHOVKA – 5. ročník 

  V Libštátě se 3. března 2018 uskutečnil již 5. ročník soutěže ,,Libštátská vzduchovka“. Celostátní přebor pořádala 
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Okresní myslivecký spolek Semily a Myslivecký spolek Kavkázsko Libštát, z.s. 
 Přebor se uskutečnil v areálu Masarykovy základní školy v Libštátě. V přízemí školy měli soutěžící k dispozici šatny, 
bufet a jídelnu. V jídelně bylo pro soutěžící připraveno téměř 250 porcí jídla v mysliveckém stylu (zvěřinová gulášová 
polévka a kančí guláš s knedlíkem).  

 

V prvním patře probíhala registrace soutěžících 
a doprovodné programy pro znalce přírody. 
V tělocvičně bylo pro soutěžící a jejich 
doprovod připraveno zázemí, kde čekali a 
odpočívali mezi jednotlivými koly soutěže. Bylo 
zde možno nahlédnout i do nabídky zbraní a 
potřeb firmy Puškařství Václav Haman - Brada. 
V šatně bylo možné opravovat zbraně, 
doplňovat vzduch do vzduchových kontejnerů 
větrovek pomocí speciálních ručních pump, 
nebo tlakových láhví. Byly zde k vidění klasické 
lámací vzduchovky, ale i větrovky a plynovky 
mnoha značek. 
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Samotná soutěž se uskutečnila v prostorách 
sportovní haly. V hale probíhala soutěž na 
18-ti palebných postaveních pod dohledem 
rozhodčích: Ing. Josefa Krause a Miroslava 
Hanska.  V nářaďovně byly vyhodnocovány 
terče sborem rozhodčích ve složení: Ing. 
Miroslav Vlášek, Michal Ardelán, František 
Mašek, Ilja Lokvenc, Pavel Fejkl a Jiří 
Sobotka. Zahájení a ukončení přeboru bylo 
doprovázeno hrou na lesovku (lesní roh) 
v podání Ing. Alžběty Hejdukové ze Semil. 

Celostátního přeboru se zúčastnilo celkem 
58 soutěžících. Sportovní klání probíhala v 
kategoriích žáci a žákyně do 10 let, 
dorostenci a dorostenky od 11 do 15 let a 
junioři a juniorky od 16 do 20 let, a to v rozsahu 2x 5 ran na terč liška, srnec, kamzík a kňour. Výkony soutěžících v 
jednotlivých kategoriích byly natolik vyrovnané, že musely proběhnout dvě kola rozstřelů.  

Nejprve Ing. Bohdan Brožek ocenil soutěžící v poznávací soutěži a poté Ing. Josef Kraus vyhlásil výsledky v jednotlivých 
střeleckých kategoriích: 

Pořadí  Jméno Z Body Team Absolutní 
vítěz 

1. místo žákyně Farská Elena Libštát 393 MS Kavkázsko  

2. místo žákyně Slámová Diana Nová Paka 389 MS Jahodnice  

3. místo žákyně Kuželová Stela Horní Branná 377 MS Sovinec  

1. místo žáci Procingr Michal Znojmo 400 Znojmo AV 

2. místo žáci Kovář Jan  400 SIKA Bouzov  

3. místo žáci Sobotka Pavel Jičín 399 Vaškent Team  

1. místo dorostenky Ticháčková Klára Nová Paka 399 MS Jahodnice AV 

2. místo dorostenky Ticháčková Martina Nová Paka 398 MS Jahodnice  

3. místo dorostenky Hradecká Nicol Libštát 389 MS Kavkázsko  

1.místo dorostenci Kučera Jan Lomnice n/Pop. 396 SSK Zebín  

2.místo dorostenci Jína Daniel Libštát 393 Jína Libštát  

3.místo dorostenci Pecka Aleš Libštát 386 ARMY ARMS Liberec  

1. místo juniorky Smolíková Adéla  379 ČLA Trutnov AV 

2. místo juniorky Minarčíková Anna Libštát 371 ČLA Trutnov  

3. místo juniorky Valchářová Kateřina Kateřinice 370 Kateřinice  

1. místo junioři Vedral Jan Bělá 373 ČLA Trutnov  

2. místo junioři Kaván Matěj Jičín 370 Vaškent Team  

3. místo junioři Hejduk Marek Chodovice 358 Chodovice  

Umístění dalších soutěžících ze střeleckého kroužku MS Kavkázsko: 

Žáci: Jakub Janata – 5. místo, Miroslav Lorenc – 6. místo, Jakub Mazánek – 8. místo, Matěj Kosina – 9. místo, Adam 
Hansko – 10. místo, Jiří Janata – 10. místo, Vojtěch Daniel – 12. místo, Štěpán Janata – 14. místo, Jakub Šáfra – 15. 
místo. 
Dorostenky: Karolína Pechánková – 4. místo, Markéta Tomášová – 6. místo, Natálie Hansková – 8. místo. 
Dorostenci: Ondřej Kvarda – 4. místo, Daniel Zbihlej – 7. místo, Martin Svatý – 8. místo, Adam Pospíchal – 9. místo, 
Tadeáš Kazda – 11. místo. 
Junioři: Martin Jína – 4. místo. 
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 Letošního klání se zúčastnilo celkem 58 soutěžících, z toho 20 domácích. Další soutěžící původem ze zdejšího 
střeleckého kroužku už soutěží pod hlavičkami nejrůznějších středních škol. Poháry a diplomy vítězům předali 
hlavní rozhodčí soutěže Ing. Josef Kraus, starosta městyse Libštát Pavel Janata, ředitelka Masarykovy základní 
školy Libštát Mgr. Jana Marková a předseda MS Kavkázsko Libštát Radek Hadinec. Bylo rozdáno 21 pohárů – 
18 v jednotlivých kategoriích, 3 pro absolutní vítěze a 21 diplomů.  Všichni a nejen vítězové poté obdrželi velké 
množství cen od mnoha sponzorů, kterým touto cestou děkujeme: ČMMJ - Českomoravská myslivecká jednota, 
z.s., CZUB - Česká zbrojovka a.s – Uherský Brod,  Lesy ČR s.p., Meopta–optika, s.r.o.- Přerov, Sellier & Bellot 
- Vlašim, DS Agro Libštát, Quittner & Schimek s.r.o Nová Paka, městys Libštát, MZŠ Libštát, OÚ Bělá, Kovap - 
Náchod s.r.o., Honební společenstvo Komora Libštát, Myslivecký spolek Kavkázsko Libštát, z.s., DIANA - Ing. 
Josef Kraus Lomnice nad Popelkou, Podkrkonošská uzenina s.r.o. Bělá, Jaroslav Horký Spedit Trans Martinice 
v Podkrkonoší, INO – Interpap Office s.r.o. Děčín, Strombuch s.r.o. Jilemnice, Elektrodoubek s.r.o. Nová Paka, 
TOPA Toys s.r.o. Stará Paka, Puškařství Václav Haman - Brada, Papírnictví Ondřej Nýdrle, Alena Mihulková – 
Libštát, J&M elektro Semily a  další. 

 Věra Bucharová a MS Kavkázsko Libštát 
 

Naše škola v únoru 
Únor se na naší škole nesl ve znamení vzdělávání 

pedagogických pracovníků, zimních sportů a olympiád cizích jazyků. 
Zatímco si v pátek 2. února žáci užívali pololetních prázdnin, 

většina pedagogů vyrazila na druhý ročník Dne pedagogických 
inspirací, pořádaný MAP Semilsko na ZŠ T. G. Masaryka v Lomnici 
nad Popelkou. Účastníci si mohli vybrat z nabídky seminářů pro učitele 
1. i 2. stupně - největší zájem projevili kolegyně z 1. stupně o seminář 
Jednoduché fyzikální experimenty pro děti, vedený RNDr. Michaelou 
Křížovou, Ph.D. Žáci prvního stupně se tak mají na co těšit. Kolegové z 2. stupně se většinou zúčastnili 
semináře Mgr. Miroslava Hubatky „Třídní učitel jako lídr“. I v této oblasti je určitě dobré nechat se inspirovat. 
Podobné akce, konané pro pedagogy zdarma a v příjemné dojezdové vzdálenosti, jsou z naší strany velice 
vítané. Tímto bychom chtěli poděkovat organizátorovi akce MAP Semilsko a těšíme se na další spolupráci, o 
které vás budeme průběžně informovat. 

Letošní zima moc sněhu nenadělila. Když už nějaký napadl, hned zase roztál. Přesto se začátkem 
měsíce února podařilo dětem z 2. a 3. třídy zařádit na sněhu místního kopce „Zaječáku“. Téměř nic na nich 
nezůstalo suché, ale byly moc spokojené. Stihly to však jen tak tak, hned druhý den totiž začalo pršet a rázem 
bylo po sněhu. Aby byl žákům umožněn nějaký ten zdravý pohyb, i když počasí zrovna nepřeje, od začátku 
února probíhá na prvním stupni cvičný režim trávení velkých přestávek ve sportovní hale naší školy. Pokud 
žáci 1. až 5. třídy chtějí, mohou se vyrazit protáhnout do haly, zaběhat si tam nebo si například házet míčem. 
Po dohodě s pedagogy byl v hale určen speciální dohled tak, aby se nikomu nic nestalo. Ze strany žáků je 
zatím o tuto možnost velký zájem, vždyť kdo by se nechtěl mezi hodinami trochu protáhnout. 

 
Naštěstí sníh zůstal 

alespoň ve ski areálu Paseky 
nad Jizerou, kam v úterý 13. 2. 
vyrazili žáci 9. třídy, aby si na 
sjezdovkách či snowboardu 
připomněli, jaké roční období 
vlastně panuje. Počasí jim 
přálo a tak si mohli do sytosti 
užít sluníčka na krásně 
upravených sjezdovkách. Aby 
doplnili vydanou energii, 
zastavili se při zpáteční cestě 
ještě v Semilech na pizzu, kde 
po jejich návštěvě neměli již 
téměř co prodávat. 
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V úterý 6. února se žáci deváté třídy Lenka Moravcová, Michaela Divišová a Lukáš Tůma zúčastnili 
okresního kola olympiády v německém jazyce, které se konalo na Základní škole F. L. Riegra. I když se 
neumístili na postupových pozicích, velmi pěkně reprezentovali naši školu. Následující úterý 13. února se 
vítězové školního kola olympiády, tentokrát v anglickém jazyce, zúčastnili okresního kola v Semilech. 
V kategorii I. A nás reprezentoval Jakub Fiala, žák 6. třídy a v kategorii II. A Šárka Sýkorová ze třídy osmé. 
Oba dva získali řadu zkušeností a ostudu nám rozhodně neudělali, zvlášť uvážíme-li, že oba patřili ve svých 
kategoriích k těm nejmladším. Ocenit bychom měli především Kubovo 5. místo, gratulujeme ale oběma- za 
snahu a odvahu se zúčastnit. 
Víte jak chutná cherimoya, nashi nebo karambola? Žáci naší školy už ano. Díky našemu dodavateli 
v programu „Ovoce do škol“, firmě BOVYS, jsme mohli využít nabídku seznámení se s méně obvyklými 
druhy ovoce a zeleniny z celého světa. Každá třída dostala bedýnku plnou ovoce. Z přiložených letáků se 
děti dozvěděly základní informace nejen o jednotlivých plodech (např. odkud pochází, kde se pěstují, k čemu 
se používají nebo jak se dále zpracovávají), ale také způsob, jak je správně nakrájet a podávat. Nejlepší 
částí seznámení s ovocem však byla bezesporu ochutnávka. Podle reakcí dětí mělo největší úspěch mango. 
A jaké ovoce by to vyhrálo u vás?        Nina Rulfová 

         

Milí libštátští občané, 

 
rád bych Vás seznámil, jak fungují naši bývalí a nynější turisté. Před několika lety se pár nadšenců 

pro pochody domluvilo, že by se mohli vydat do Jičína na známý pochod Rumcajse a Manky. Tento pochod 
jsme ještě několikrát zopakovali. Vzpomínám si, že se na náměstí v Jičíně na startu, který byl hromadný, sešlo 
mnoho příznivců. Zúčastnili jsme se i dalších různých pochodů, například v Nové Pace „Přechod Staropackých 
hor“. V Lomnici jsme se zúčastnili pochodu „Přes tři hrady Kozlov, Bradlec a Kumburk“. Další pochod byl 
z Lomnice do Kuksu, přes Zvičinu. Další několikrát uskutečněný pochod byl Ještěd, Kozákov, Semily. Po 
těchto pochodech jsme uspořádali pár pochodů okolím Libštátu. Na tomto pochodu má nejvíce zásluh pan V. 
Váňa a J. Otmar.  

Potom všem se dala dohromady další skupina lidí a začali chodit tyto naše oblíbené akce. Každý nový 
rok začínáme známým výstupem dne 1. 1. na Kozákov. Do Semil vlakem, odtud na Kozákov, přes Zelený háj, 
Tuhaň, Stružinec a Želechy domů.  

Jako druhý pochod je 3. sobotu v únoru výstup na horu Tábor. Sejdeme se v Libštátě u Coopu a jdeme 
přes Lomnici na Košov, na Tábor a odtud na Ploužnici, poté buď do Lomnice, nebo přes novou Ves a kolem 
kompostárny domů.  

Třetím naším pochodem je soukromý výlet na Zvičinu. Trasy se vymýšlejí pokud možno každý rok 
jiné. Chodí se kolem svátku na Josefa.  

8. května je náročnější výlet na Žalý, někteří vyrážíme v 7 hodin z Libštátu na Jilemnici, Hrabačov, 
Benecko a Zvičinu. Kdo nechce jít s námi z Libštátu, tak jede vlakem do Hrabačova, kde se sejdeme a 
pokračujeme společně. Na Benecku v jedné krásné chatě si dáme občerstvení, je odtud hezký výhled do 
našeho kraje. Z rozhledny se vydáme do Vrchlabí na vlak. Někteří jedou vlakem domů a ti otrlejší vystoupí 
v Tampli a jdou přes Svojek domů.  

Další atrakcí je nejhezčí Líšenský pochod, který se koná vždy 1. sobotu v červnu. Tam si každý může 
vybrat, co mu síly stačí od 50 km, 40, 30, 20, 12 a začátečníci kolem 7 km. V cíli pokaždé hraje country hudba. 
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Další akce je na Kumburské svítání. Chodíme z Libštátu různými trasami, které se snažíme měnit, jak 

tam tak i zpět. Další již 3x uskutečněnou akcí je Alainova věž. Opět různé trasy.  

 
 Poslední akcí je výlet na rozhlednu do Roprachtic, 17. 11. na výročí otevření. Opět se sejdeme na 

náměstí a vyrážíme směr Košťálov, Bystrá, Háje a Roprachtice. Odtud jdeme buď do Semil, nebo do Poniklé 
na vlak. 

Rádi též vzpomínáme na pěkný výlet do Prahy. Jako průvodce nám byl pan Štefenberg, který nás 
provedl pěknými místy. Nebudu jmenovat žádného z turistů, protože bych mohl na někoho zapomenout. 

Jeden z několika nadšenců a bývalých i nynějších turistů. Zdrávi došli 
Pavel Janata st. 



Strana 8 (celkem 10)                     Libštátský zpravodaj 3/2018 

Setkání námořních jachtařů v Libštátě 
Čtyřicáté osmé setkání námořních 

jachtařů v Libštátě skončilo. Návštěvnost oproti 
předcházejícím létům byla o něco nižší v důsledku 
chřipkových onemocnění a příznivých podmínek 
pro zimní sporty na horách.  

Celý program začínal páteční besedou s 
mořeplavcem Martinem Dolečkem v místním kině, 
která byla hojně navštívena nejen účastníky srazu, 
ale ve velkém počtu i občany Libštátu. Setkání 
jachtařů pokračovalo v sobotu v kulturním domě 
velmi pestrým programem.  

Poutavě o svých plavbách vyprávěl 
například Pepa Dvorský z Hradce Králové, který 
se svojí historickou lodí pokřtěnou La Grace plul 
po mořích a oceánech mezi třemi kontinenty - 

Afrikou, Evropou a Amerikou. Zpestřením byla účast ruského mořeplavce Nikolaje Litaua, který na své jachtě 
Apoštol Andrej proplouval polárními oblastmi. Celá sobota však byla protkána řadou dalších přednášek a 
besed doplněných o zajímavé filmy. Přítomným bylo zároveň sděleno, že loď Niké prvního československého 
mořeplavce Richarda Konkolského, která již před lety plavbu po mořích ukončila, nyní pluje do Národního 
technického muzea v Praze.  

Celý program byl ukončen ve večerních hodinách námořnickým bálem. K tanci a poslechu hrál 
orchestr Dušana Žanty  Kaleidoskop.  

A co říci na závěr? Děkujeme všem, kteří se podíleli na klidném průběhu této velké akce - městysu 
Libštát, zaměstnancům restaurace a údržby, paní Marii Hádkové a paní Haně Tláskalové, které zajišťují šatnu 
již celou řadu let. Paní Janě Dlaskové za zajištění nedělního ranního občerstvení a také všem aktivním členům 
TJ Jachting. Nelze také opomenout firmy, které přispěly hodnotnými cenami do tomboly námořnického bálu, 
jakými byly například: městys Libštát, Podkrkonošská uzenina Bělá, LTZ Libštát, potraviny pana Pavla 
Šimůnka, cukrárna Olala Libštát, Marius Pedersen Group, autodíly Bareš nebo zemědělec pan Jan Vedral. 

Za Jachetní klub Libštát Jaruška Netřebská" 
 

Trochu statistiky a čísel 
V Libštátě bylo k 31. 12. 2017 hlášeno k trvalému pobytu 925 

občanů, s cizinci, kteří nemají české občanství, je to dohromady 944 
obyvatel.  

Kolik občanů v Libštátě žije bez trvalého bydliště a kolik občanů 
s trvalým bydlištěm žije mimo Libštát, se nedozvíme ani nedopátráme. 
V roce 2017 se narodilo 9 dětí, zemřelo 17 občanů, přistěhovalo se 36 
občanů a odstěhovalo 29 občanů. 

 

 
Farní sbor ČCE Libštát srdečně zve na shromáždění, která 
se v našem sboru ČCE konají o Velikonocích takto: 
 

29. 3. 2018 na Zelený čtvrtek v 18:30 - Pašijní texty proložené písněmi 
skupiny Oboroh (z CD) 

30. 3. 2018 na Velký pátek v 8:30 - bohoslužby s vysluhováním sv. 
večeře Páně  

1. 4. 2018 na Boží hod velikonoční v 8:30 - bohoslužby s 
vysluhováním sv. večeře Páně 
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Společenská rubrika 
 

V měsíci březnu slaví své životní jubileum  
 

paní Anna Švecová, paní Marie Opočenská, 
pan Jiří Těhník a paní Libuše Heřmánková. 

 
Jubilantům blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní pohody 

a spokojenosti do dalších let.  
 

 

 

 

MATERIÁLNÍ SBÍRKA PRO NĚMÉ TVÁŘE 
Milí přátelé, sousedé, prosíme Vás o pomoc. 

 
Dne 24. 3. 2018 od 8:30 do 15:00 hod. na jarním trhu 

,,V Lipkách“ proběhne materiální sbírka pro útulky Mňau SOS 
z.s. a Útulek Dášenka. 
  
Mňau SOS z. s. je zapsaný spolek na ochranu zvířat „MŇAU 

SOS“ se sídlem v soukromém rodinném domě v Chocni. Působí nejen v tomto městě, ale i v širším okolí a 
pečuje o opuštěná zvířata, především o kočky. Jde o zvířata bez domova, nemocná, zraněná či týraná, 
nejčastěji nalezená a odchycená na ulicích, nebo jen tak v igelitové tašce zavěšená na kliku branky jejich 
zahrady.         WWW.MNAUSOS.CZ 
 
 Útulek Dášenka je soukromou organizací se sídlem v Lučanech nad Nisou, která pracuje pod záštitou 
Ligy na ochranu zvířat ČR. Ročně přijme útulek cca 200 psů, 250 koček a 20 drobných zvířat. Poskytuje první 
pomoc zraněným zvířatům přímo v terénu a po nezbytném ošetření je převáží do veterinární ambulance. Poté 
zvířátko ubytují v útulku.    WWW.DASENKA-UTULEK.CZ 
  

Čím můžete pomoci? 
 

Krmení: Konzervy a kapsičky pro psy i kočky. Granule* pro psy (Darling, Chapi, 
Purina, Sportmix, NutraNuggets, Calibra, K-9, Eukanuba, Hill´s, Acana, Trainer, 
Brit Care, Orijen, Arden Grange), pro kočky (Friskies, Purina, Aukanuba, 
Sportmix , Hill´s, Brit Care, Trainer, Acana, Orijen, Arden Grange, Fitmin, 
ConceptFor, Sanabelle). Krmné směsi pro hlodavce a fretky. Pamlsky všech 
druhů, vitamínové a kloubní doplňky. Mléko pro kočky a koťata (speciální bez 
laktózy). 
 

Bydlení:  Pelíšky (lépe omyvatelné), deky, škrabadla pro kočky, misky, WC pro 
kočky a stelivo, hračky pro různá zvířata. Vodítka a obojky. 
 

Ošetřování: Ručníky, prostěradla, savé podložky, papírové utěrky, vatové tamponky a tyčinky, sterilní gázy. 
Čisticí prostředky a dezinfekce. 
*Ty nejlevnější a nejobyčejnější granule způsobují průjmy a další komplikace, mnoho jedinců je ani nechce jíst. 
 

Pro více informací o sbírce: Barbora Doležalová- https://www.facebook.com/bara.dolezalova.1 
Jakýmkoli darem pomůžete těm, kteří si sami pomoci nemohou. Děkujeme! 

Barbora Doležalová 
 
 



Strana 10 (celkem 10)                     Libštátský zpravodaj 3/2018 

Fit club Pohoda 

Nabízíme možnost cvičení  Body Dee. Je to dynamický pohyb, uvolnění těla a zatnutí svalů, které 
vede k vytvoření ženské harmonie, síly fyzické a psychické. Při tomto cvičení probudíte své vnitřní tělo, kde je 
ukryto zdraví. Pohybem se stáváme nejlepšími lékaři pro své tělo. A to všechno ukáže  a naučí profesionální 
cvičitelka, každou středu v 19h .V případě zájmu otevřeme i cvičení v dopoledních hodinách, možnost je  v 
úterý a ve středu. Přijďte si zažít a vyzkoušet. Bližší informace 728 739 286 

Vizážistika a barvové poradenství je na programu 7. 4. 2018 v odpoledních hodinách. Přijďte 
nahlédnout do barev, které patří právě Vám. Uvidíte, jak ušetřit čas a peníze při nakupování a při tom se 
vkusně obléknout. Přihlaste se včas, počet účastníků je omezen info.: 728 739 286 

Za pořádající Eva Janatová 
 

Milé sousedky a sousedé, přijměte pozvání na jubilejní  
 

20. sousedský Jarní trh v Libštátě  
„V Lipkách“ 

 

Tentokrát se na Vás budeme těšit  

v sobotu 24. 3. 2018 od 8:30 do 15 hodin  
na sále KD v Libštátě a na veřejném prostranství na 

náměstí. 
 

Nakoupíte u nás malovaná vajíčka, pomlázky a velikonoční dekorace. Nebudou chybět sirupy, šťávy, 
med, víno, bylinky na čaj, brambory na sadbu, čepice, tašky, zástěry, náušnice a náhrdelníky, hračky 
háčkované a šité, nádoby a hrnečky. Petrklíče, koše, malované kamínky, drátované hrnky, mastičky na bolest 

a na pohodu. Skalničky, okrasné a ovocné dřeviny. 
 
Tradičně si pochutnáte na výtečné myslivecké kuchyni /od 10 hodin/, 

cukrovinkách, lahůdkách a uzených rybách. Nabízíme pivo, víno, kávu, čaj … 
Přijďte prodat, koupit, vyměnit svoje nápady, výrobky a přebytky. 

Nabídněte svoje služby (masáže, cvičení, aranžování, šití a spravování). 
 

Obvykle bohatý trh doplní od 10. hodiny pestrý program: 
Prezentace fotografií - jarní a podzimní trhy 2008-2017, fotografie nás povedou uplynulými deseti lety 

a každý z nás tam najde někoho známého, blízkého nebo sám sebe. Promítání bude v prostorách pohostinství 
s možností zakoupení DVD k opětovnému zhlédnutí v pohodlí domova. 

 

Živá hudba – k poslechu a popřípadě k tanci bude hrát na klávesy Petr Lux  
 

Divadelní a pěvecké představení dětí z místní Masarykovy základní školy  
 

Taneční vystoupení Báječných ženských z Košťálova 
    

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

Redakce žádá dop isovate le  o  průběžné a  včasné  dodávání  p ř í spěvků!  
Příspěvky odevzdávejte na ÚM Libštát nebo zasílejte na email: info@libstat.eu nebo sprava@libstat.eu  

Uzávěrka příštího čísla bude 31. 03. 2018. 
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