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Vážení spoluobčané, milí sousedé, čtenáři Libštátského zpravodaje,
v únorovém čísle Libštátského zpravodaje jsem Vás informoval o připravovaných akcích.
V březnovém čísle jsem se zmínil o naší finanční situaci. V dubnovém čísle se dozvíte o schválených akcích
na rok 2018.
1 | Informace z 1. jednání zastupitelstva městyse Libštát ze dne 14. března 2018
O průběhu prvního jednání zastupitelstva městyse Libštát v roce 2018 se můžete detailně dozvědět
z kompletního zápisu z jednání, který je vždy uložen na webových stránkách městyse Libštát (levý sloupec,
zastupitelstvo městyse, zápisy ze zasedání).
Nejdůležitějším bodem bylo schválení rozpočtu městyse Libštát na rok 2018, který v sobě skrývá i
vyčlenění finančních prostředků na tyto níže uvedené významnější akce a stavby:
-

kanalizace (vlastní podíl, odhad pro rok 2018 cca 1 500 000,-)
oprava komunikací k zastávce ČD, k bytovkám pod zastávkou ČD a části komunikace na Hořením
Konci (cca 400 000,-)
realizace vodního zdroje v Hliňáku (cca 2 500 000,- je to polovina nákladů, druhou polovinu investuje
obec Košťálov)
vypracování projektu demolice objektu čp. 31 a případné zahájení demolice (cca 1 000 000,-)
modernizace učebny v základní škole (1 000 000,- z toho bude 95% dotace)
oprava mostu u Včelákových na Hořením konci (cca 700 000,-)
zakoupení dvou automobilů do vozového parku (pro technickou skupinu a pro potřeby DPS, cca
600 000,-)
zahájení výstavby komunikace v lokalitě na Vyšehradě, pro 4 nové rodinné domy (cca 1 900 000,-)

V průběhu jednání jsme se také zabývali havarijní a nebezpečnou asfaltovou plochou pod Mateřskou
školkou v Libštátě. Tato asfaltová plocha, která zde byla provedena před cca 37 lety, je každoročně využívána
pro hraní našich nejmenších dětí. S ohledem na její stáří a nebezpečný stav, není možné tuto opravu již
odkládat. Podařilo se nám oslovit firmu, která se přímo zabývá realizací bezpečných herních ploch s povrchem
SmartSoft aplikovanou na neopravitelný popraskaný asfalt. O této realizaci rozhodneme na nejbližším jednání
zastupitelstva.
2 | Oprava koupaliště
Dle zjištění nám v roce 2017 každý den z našeho koupaliště unikalo cca 62 m3 vody. Sice máme
v koupališti neustále čistou vodu, ale ta se nám nemá možnost ohřát na příjemnější teploty. Také neustálý
provoz čerpadla, které z vrtu koupaliště dopouští, není finančně příjemný. Z těchto důvodů jsme spolu
s místostarosty navštívili koupaliště v Lomnici nad Popelkou a Chuchelně, kde jsme načerpali informace
ohledně opravy koupaliště. Na doporučení jsme se spojili s panem p. V. Klenzem, který nám po společném
jednání předložil technickou zprávu s informacemi o možné opravě, vč. cenové nabídky. Zdali se do opravy
pustíme ještě v letošním roce, rozhodneme na nejbližším jednání zastupitelstva.
Výstavba sportovního areálu včetně koupaliště se dle fotokroniky za Libštát krásnější (založil v r. 1973
Ladislav Lukáš) datuje k letopočtu 1956 – 1964. Za tu dobu se koupaliště několikrát opravovalo, ale dno
(betonové dlaždice položené do asfaltu na betonovou desku) zůstalo původní. Prvotní oprava by se týkala
úpravy dna koupaliště, abychom zabránili úniku vody.
Na naše koupaliště se poslední roky naučilo chodit mnoho z nás, ale také k nám rádi jezdí i návštěvníci
ze sousedních obcí. Největší zásluhy a velký dík patří panu Karlu Jiříčkovi, který se o stav koupaliště již dlouhá
léta stará, věnuje mu hodně času, a to i v době svého osobního volna.
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(dobová fotografie pořízená při stavbě koupaliště)
3 | Kanalizace v Libštátě
V průběhu měsíce dubna bude s firmou PROVOD řešena konečná změna projektové dokumentace
kanalizace a další harmonogram týkající se výběrového řízení na dodavatele stavby, technický dozor a také
termín zahájení stavby. O průběhu jednání budete informováni.
4 | Tradiční libštátská pouť | plánovaná uzavírka silnice II/283 na náměstí
Také v letošním roce jsme požádali o úplnou uzavírku náměstí v době konání libštátské pouti, a to v
sobotu 28. 4. a v neděli 29. 4. 2018. Byl bych rád, kdyby nám bylo v této věci vyhověno, protože se nám takové
opatření v minulosti osvědčilo. Provoz restaurace bude v době pouti příznivě upraven a SDH Libštát vás
srdečně zve na tradiční pouťovou zábavu.
5 | Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic proběhne, tak jako každý rok, na koupališti v pondělí 30. 4. 2018. Zapálení vatry je
naplánováno cca v 20,30 hod. Tuto akci podpoří pan Dušan Bodnár se svými tradičními bramboráky. Kiosek
bude nabízet grilované klobásy a studené špekáčky k opékání.
6 | Kiosek na koupališti
Kiosek bude otevřen v pondělí 30. 4. 2018 na akci pálení čarodějnic. Další otevření se plánuje v letních
měsících pro návštěvníky koupaliště. Stále hledáme brigádníky, kteří by nám s prázdninovým provozováním
kiosku rádi pomohli. Případní zájemci, se hlaste na úřadě.
Sami dobře víte, jaká je dnes těžká doba na provozování restaurací, či obdobných zařízení. Podívejme
se do blízkého okolí, např. na cyklisty vyhlášenou restauraci v Bělé „u Dubu“, Na Ploužnici, kde mají otevřeno
pouze pátek – neděle, či na restauraci Slávie v Košťálově. Jsme moc rádi, že nám v rámci možností funguje
restaurace v KD, a také se budeme snažit ze všech sil o provoz kiosku na koupališti. Opravdu u nás na úřadě
nestojí fronty zájemců o provozování kiosku či hospody. Ta doba kdysi bývala, ale dnes je to pouze jen a jen
historie. A tak buďme rádi, když kiosek přežije tuto dobu, kdy se nikomu do ničeho nechce, každý má rád svůj
klid, své pohodlí a užívá si odpočinku. Práce, či chuť do práce může být vnímána jako něco šíleného nebo
snad i něco sprostého. Důvod, proč jsem se o tom rozepsal je ten, že je od některých slyšet jen samá negace:
„kiosek byl na fotbal zavřený, to tu snad ještě nepamatuji, to tady ještě nebylo“. Ono je ale potřeba vnímat i
širší souvislosti, o kterých jsem se již zmínil. Ale přiložit ruku k dílu, již potřebuje velkou dávku odvahy.
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A snad si ještě někteří z Vás vzpomenou, že provozování kiosku bývalo pouze v letních měsících.
Celoroční provoz byl přáním bývalých nájemníků, kterým městys vyšel vstříc.
7 | Informace o komplexních pozemkových úpravách (KPÚ)
Pozemkové úpravy v Libštátě budou zahájeny. Podařilo se nám zajistit souhlas vlastníků více jak
50 % plochy zemědělských pozemků v katastru městyse Libštát.
V letošním roce se dle Pozemkového úřadu v Semilech předpokládá pouze výběr projektanta této
akce. O započatých pozemkových úpravách budete průběžně informováni.
8 | Sběrný dvůr v Libštátě v roce 2018 | každá sudá sobota | 9 -12 hodin
Sběrný dvůr v Libštátě je v letošním roce otevřen každou sudou sobotu od 9,00 hodin do 12,00 hodin.
Zvažujeme i otevření sběrného dvora v jeden pracovní den v určených hodinách. O této možnosti vás
budeme včas informovat prostřednictvím vámi oblíbeného mobilního rozhlasu a ve zpravodaji.
9 | Slavnostní vítání občánků 2018
Již teď se velice těším na vítání libštátských občánků, které proběhne v sobotu 19. května 2018
v dopoledních hodinách v obřadní síni úřadu městyse Libštát. Přihlášeným rodičům a dětem bude včas
doručena pozvánka s podrobnějšími informacemi. Fotografka paní M. Horká je na tento sváteční akt zajištěna.
10 | Mobilní rozhlas
Do dnešního dne evidujeme 269 zaregistrovaných občanů. Pokud vám činí registrace potíž, přijďte
na úřad, rádi vám pomůžeme. Pro ty z vás, kteří používají chytrý telefon, nabízíme zdarma možnost stáhnutí
aplikace mobilní rozhlas. Informování prostřednictvím SMS mobilních zpráv je mezi Vámi hodně oblíbené, a
možná i proto se k této službě přidala obec Bělá a plánuje to i obec Košťálov.
11 | Dětský den, aneb tatínkové a chlapi dětem č. 4 | sobota 16. června 2018 | od 14 hodin
Tatínkové a chlapi v roli organizátorů a pořadatelů této akce ve spolupráci s úřadem městyse Libštát
si dovolují pozvat všechny děti a maminky na dětský den v Libštátě, který se bude za příznivého počasí konat
v sobotu 16. června 2018 od 14 hodin. Bližší informace budou upřesněny na plakátech, internetových
stránkách a v mobilním rozhlase, neboť přípravy stále probíhají.
Tímto vyzýváme další tatínky a chlapy, kteří by rádi spolupracovali na organizaci a přípravách tohoto
dětského dne, aby nás kontaktovali (starosta +420 724 180 470). Děkujeme.
12 | Libštátský zpravodaj | ročník 10 - č. 4 duben1993 | před 25 lety
Je přílohou na webových stránkách městyse Libštát a facebooku.
V úctě k Vám Pavel Janata | starosta

Policejní zpráva o bezpečnostní situaci v roce 2017
V prvních dnech roku 2018 bylo na Obvodním oddělení Policie České republiky
v Semilech provedeno vyhodnocení bezpečnostní situace v katastru obce Libštát za uplynulý
kalendářní rok 2017.
Během roku 2017 bylo na OO PČR Semily prošetřováno celkem 12 přestupků a 2 trestné činy. Ve
srovnání s rokem 2016, kdy bylo na OO PČR Semily prošetřováno celkem 6 trestných činů a 9 přestupků, tedy
došlo k navýšení počtu přestupků o 3 skutky a výraznému snížení trestných činů, a to o 4 skutky.
Z celkového počtu dvou trestných činů se u jednoho skutku i přes provedení všech dostupných úkonů
ze strany Policie ČR nepodařilo dostatečně prokázat, že se skutku dopustila určitá osoba. Jednalo se o
majetkovou trestnou činnost (krádež peněz). U jednoho skutku bylo zjištěno, že se nestal (podvod).
Co se týče prošetřovaných dvanácti přestupků, tak se u šesti přestupků podařilo zjistit pachatele, kteří
byli oznámeni k projednání příslušnému správnímu orgánu. Jednalo se o čtyři přestupky proti občanskému
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soužití a dva přestupky na úseku týrání zvířat. U dvou skutků (proti majetku) bylo zjištěno, že se nestaly. U
ostatních čtyř majetkových skutků se pachatele zjistit nepodařilo.
Ve čtyřech případech bylo zjištěno porušení BESIP, kdy toto jednání bylo řešeno v blokovém řízení.
Přestože na území celé České republiky probíhají dopravně-bezpečnostní akce s různým zaměřením,
dochází často k porušení předpisů a následným dopravním nehodám, kdy Skupina dopravních nehod DI PČR
Semily zpracovávala dvě dopravní nehody.
Náplní policejní činnosti nejsou jen uvedené oblasti, ale také další činnost jako prevence, různé
besedy, přednášky ve školách a spolupráce s různými orgány a organizacemi při zajišťování společenských a
jiných akcí. Nemohu ani opomenout činnost policie při vyřizování různých čísel jednacích na dožádání od
soudů, státních zastupitelstev, exekutorů a prověřování oznámení občanů. Těchto bylo na OOP SM vyřízeno
celkem 846!!!
Jedním z negativních faktorů při objasňování trestné činnosti je pozdní oznamování případů,
znehodnocování stop zanechaných pachatelem na místě činu ze strany poškozených, a to zejména jejich
pohybem v napadeném objektu, zjišťování napáchaných škod, případně uklizení nepořádku, a to ještě v době
před příjezdem policistů.
Každoročně upozorňuji a varuji převážně starší občany, kteří bydlí sami a často se stávají „snadnou
kořistí“ pro různé podvodné prodejce, řemeslníky, zaměstnance výherních společností a lidí prezentujících se
jako zástupci energetických společností. Důvěřivý senior často podlehne nabídkám nejkvalitnějšího zboží,
různých služeb a jiným smyšleným báchorkám těch, kterým jde pouze o to, odlákat jejich pozornost a poté se
zmocnit třeba i celoživotních úspor.
Stejně tak opět apeluji na stále rostoucí podvody za pomoci sítě internet. Úspěšný podvod je ukázkou
důvěřivosti zákazníka. Často riskujeme s domněním, že nám se to přece nemůže stát. Policie pak má před
sebou běh na dlouhou trať. Podvody nevznikají jen při nakupování zboží, ale i při uzavírání půjček, cestovních
smluv a „výhodných“ pobytů. Každá společnost nabízející výhodné půjčky za předem uhrazený poplatek je
přinejmenším podezřelá. Osoba v nouzi si nemůže dovolit uhradit několikatisícové poplatky a až poté získat
půjčku. Pokud při nakupování či uzavírání smluv váháte, nejdříve ověřujte – obchodní rejstřík, recenze
zákazníků, insolvenční rejstřík a pod.. Vše záleží jen na vašem přístupu.
Závěrem bych chtěla všechny spoluobčany požádat o zvýšenou pozornost vůči cizím a podezřelým
lidem, jejich kvalitní popis popř. poznamenání registrační značky jejich vozidel, ale například i jejich
vyfotografování. Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak zabránit spáchání případného protiprávního
jednání, popřípadě dostižení pachatele, je včasné telefonické oznámení na bezplatnou linku Policie ČR: 158.
Za sdělení vašich poznatků budeme nesmírně rádi, neboť tento druh spolupráce občanů s vyšetřujícími
policisty bývá základem úspěšného vyšetření případu.
Velké díky patří občanům, kterým není bezpečnostní situace v obci lhostejná, nezahálí a projevují
zájem o dění v obci a pomáhají při odhalování a objasňování přestupků, trestných činů a jejich pachatelů.
Taktéž velké díky za ochotu a spolupráci patří pracovníkům městyse Libštát.
vypracovala nprap. Jana Sieglerová, vrchní inspektor,

Březen na Masarykově základní škole
Jaro už je za dveřmi a naše škola ožila přípravami na tradiční
libštátský jarní trh. Žáci se aktivně zapojili. Připravili vystoupení a
vyráběli mj. krásné keramické dekorace, klíčenky a stojánky. Chlapci
z druhého stupně vyrobili budky pro ptáky a stoličky. Dívky pekly
preclíčky a linecké pečivo.
Březnové dny ovšem přinesly i další neméně zajímavé akce.
Začátkem měsíce navštívil dětský lékař MUDr. Jaroslav Adam žáky 6.
a 7. ročníku a podrobně s nimi rozebral téma dospívání.
A protože sportu není nikdy dost, chlapci z druhého stupně změřili své síly s žáky jiných škol ve futsalu.
Ačkoli hráli báječně a s plným nasazením, bohužel to na soupeře nestačilo a naši žáci nepostoupili. Ale i tak
si zaslouží poděkování, že se ctí reprezentovali naši školu.
Ve čtvrtek 15. března se skupinka žáků 5. třídy, doplněná o dva starší spolužáky, vydala do Městského
divadla v Turnově na tradiční přehlídku dětských divadelních souborů, tzv. Turnovský štěk. Porotě a publiku
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se představili pohádkou O Červené karkulce a vlastní hrou z předloňska s názvem „Kdo vládne škole?“ Všichni
herci překonali trému a odvedli hezké výkony, za což se dočkali potlesku a uznání.
Hned den poté si žáci druhé až deváté třídy potrápili hlavičky v mezinárodní matematické soutěži
Klokan. Soutěž je nejen o matematice, ale převážně o logickém uvažování. I když nikdo z našich žáků v
celorepublikovém měřítku nebude na prvních místech, děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili a snažili
se vyřešit záludné otázky.
Koncem měsíce se žáci prvního stupně zúčastnili programu zdravotní pojišťovny s názvem: Vzpoura
úrazům a užili si projekci sférického kina.
Příchod jara zvěstuje, že Velikonoce již na sebe nenechají dlouho čekat. Téma tohoto svátku je velmi
pěkné, proto jsme s žáky sedmého ročníku připravili krásné plakáty plné informací a zajímavostí. Žáci se
netradiční formou seznámili s tradicemi, zvyky a symboly Velikonoc. Spolupracovali ve skupině, vyhledávali
informace, promýšleli pracovní postup. Práce to byla náročná, ale výsledek byl perfektní.
Měsíc březen byl pestrý a přinesl učitelům i žákům naší školy spoustu společných prožitků a už se
těšíme, co přinese měsíc následující.

Co je nového u nás v mateřské škole
Vzhledem k většímu zájmu o
umístění dětí v naší mateřské škole a po
dohodě se zřizovatelem městysem
Libštát tak, aby mohlo být vyhověno co
největšímu počtu žádostí o přijetí, jsme
zažádali MŠMT o navýšení kapacity
školy na nejvyšší možný počet přijatých
dětí – 54 a naší žádosti bylo vyhověno.
V mateřské škole je nyní zapsaných 54 dětí ve dvou třídách ( Žabičky - 27 dětí: předškoláci + starší
děti, Berušky - 27 dětí ve věku 2-5 let). Dle nových nařízení nesmí být předškoláci v jedné třídě s dětmi 2 letými, což občas přináší nepříjemnosti pro rodiče a přijaté sourozence (pokud to jde, snažíme se, aby
sourozenci docházeli do jedné třídy).
Zapojení MŠ do Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělání, z Evropských strukturálních fondů
(tzv. Šablon) nám přineslo možnost dalšího vzdělávání pedagogů, výměny zkušeností mezi mateřskými
školami, pro rodiče jsme měli možnost 2x uspořádat
praktický workshop na téma školní zralosti s uznávanou
odbornicí Mgr. Hanou Otevřelovou a besedu o dětských
nemocech a možných zdravotních rizicích u dětí s dětskou
lékařkou, MUDr. Danielou Hlobilovou, dále možnost získání
tabletu a interaktivního 3BOXu v rámci zkvalitnění práce
nebo vytvoření pracovní pozice školního asistenta pro děti
„ohrožené školním neúspěchem“.
V průběhu školního roku se mateřská škola zapojuje
do plnění úkolů v ekologickém programu „Recyklohraní“,
sběru baterií, malých domácích spotřebičů či tonerů a náplní
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do tiskáren. Předškoláci se zúčastnili preventivně-výchovného programu „Chovej se bezpečně“ v Masarykově
základní škole Libštát, kterou si také mohli ještě před zápisem prohlédnout a navštívit zde kamarády v 1. třídě,
kteří jim předvedli, co již umí.
Z dalších aktivit – výchovně vzdělávací programy, divadelní a hudebně-pohybové pořady (cca. 1x za
měsíc), dodržování tradic – Velikonoce, Vánoce, Den maminek, dále různé tvořivé akce s rodiči, besídky,
v rámci péče o životní prostředí krmení lesních zvířátek a ptáčků, lyžařský a předplavecký výcvik či pěstování
bylinek, dýní a zeleniny na zahradě školy.
Probouzí se nám jaro a s ním spojené další aktivity, na které se již moc těšíme, zahálet určitě
nebudeme
Ještě mi dovolte touto cestou poděkovat všem, kteří nám v rámci svých možností pomáhají a přeji
všem krásné a klidné dny
Za kolektiv mateřské školy Dana Kousalová

MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBŠTÁT,
příspěvková organizace srdečně zve k

ZÁPISU
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LIBŠTÁT, KTERÝ SE KONÁ

3. KVĚTNA 2018
OD 10.00 DO 15.00hod. V MATEŘSKÉ ŠKOLE
S SEBOU PŘINESTE: - RODNÝ LIST DÍTĚTE
- OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SE TÝKÁ VŠECH DĚTÍ, KTERÉ BY
NASTOUPILY KDYKOLIV V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
UPOZORŇUJI NA KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY (webové
stránky MŠ)

Fit club Pohoda nabízí v dubnu
každé pondělí od 19th Power joga s Danielou Pastorkovou
každou středu od 19th dynamické cvičení s Lucií Plevovou.

Dokonalé protažení a posílení těla s následnou motivací na každodenní protažení
doma.
Přednášky:
7. 4. 2018 od 15th Luci Marková -líčení na základě barvové typologie. Vizážistka poradí
s typem líčení, pro tvář a tvar obličeje. /luci.mark@seznam.cz/
21. 4. 2018 od 15th Lucy Adámková – výroba vlastních mastiček/ukáže návod jak si vyrobit léčivé
masti/,ranní rituály, které změní váš život. Poradí, jak se starat o své tělo. /LucieAdamkova2@seznam.cz/
24. 4. 2018 od 18th Andrea Sedláková - Bachovy esence. Poradí jak odstranit duševní napětí a navodit
harmonii a vyrovnanost. /605 176 569/
Eva Janatová /728 739 286/
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Soutěž Stejná šance – Zaměstnavatel 2018
Liberec, 2. 4. 2018 – Dnešním dnem startuje již 8. ročník soutěže
Stejná šance – Zaměstnavatel 2018. Jedná se o prestižní soutěž
zaměstnavatelů, kteří lidem se znevýhodněním dávají na otevřeném
pracovním trhu stejnou šanci jako ostatním a tím aktivně přispívají k jejich
začleňování do společnosti. Soutěž se vyhlašuje v pěti krajích České
republiky: Jihočeském, Jihomoravském, Libereckém, Karlovarském,
Středočeském, Ústeckém a v Praze.
V Libereckém kraji soutěž vyhlašuje organizace Rytmus Liberec,
o. p. s. Záštitu nad soutěží převzala ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová a hejtman
Libereckého kraje Martin Půta.
„14 let vedu skvělý tým organizace, která dává podporu lidem se zdravotním znevýhodněním získat
zaměstnání v běžném prostředí. Podmínky dostat se na otevřený trh práce jsou zvláště pro tyto lidi ztížené. O
to víc je úžasné vidět spokojenost těch, kteří byli přijati do firem a stali se rovnocennými zaměstnanci a
kolegy…“ říká Antónia Dechťarová, ředitelka Rytmus Liberec, o. p. s.
Základní podmínkou pro nominování firmy či instituce do soutěže je zaměstnání člověka se zdravotním
postižením na otevřeném trhu práce v běžných podmínkách, mimo chráněné prostředí.
Sběr nominací začíná 2. dubna a potrvá do 20. května 2018. Slavnostní vyhlášení vítězů
proběhne na Krajském úřadě Libereckého kraje 21. června 2018. Nominovat zaměstnavatele může
široká veřejnost vyplněním online nominačního listu a prostřednictvím tištěných nominačních listů,
které budou distribuovány na vybraných místech v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě, Jilemnici
a Semilech. Nominace bude vyhodnocovat pětičlenná komise složena ze zástupců kraje, města, úřadu práce
a pořádající organizace.
Cílem Stejné šance je podpořit firmy, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením,
poskytnout jim veřejné uznání a prostřednictvím příkladů jejich dobré praxe motivovat ostatní firmy, aby
osoby se znevýhodněním zaměstnávaly.
Vítězi posledního ročníku se staly firmy KFC – AmRest, s.r.o., provozovna Liberec, Galaxy Gastro
s.r.o. – Restaurace Tankovka Skleník, Česká Lípa a Masarykova městská nemocnice Jilemnice.
Slova Ing. Oty Krejčího, správního ředitele Nemocnice Jilemnice, jednoho z vítězů posledního
ročníku: „My, jako nemocnice, se staráme o nemocné, takže si ani neuvědomujeme, že děláme něco navíc
tím, že zaměstnáváme také zdravotně postižené. Nebereme žádný rozdíl, jestli jde o lidi se znevýhodněním
nebo ne. Byli jsme oceněním příjemně překvapeni, nečekali jsme to...“
Aktuální informace, nominační listy i průběh předchozích ročníků naleznete na internetových stránkách
pořádající organizace: www.rytmusliberec.cz, nebo na www.stejnasance.cz

Společenská rubrika

V měsíci dubnu slaví své životní jubileum

pan Erhard Zosel, paní Jana Lásková
a pan Pavel Janata
Jubilantům blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní pohody a
spokojenosti do dalších let.
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Cvičení žen v Libštátě
Zdravý způsob života, péče o zdravotní stav, protistresová prevence, boj proti civilizačním nemocem,
to vše můžeme najít v pohybu.
V Libštátě tuto možnost máme díky
školní tělocvičně a podpoře TJ.
Již více jak 50 let udržujme
cvičení žen i pro vyšší věkové
kategorie. Zaměřujeme se na
protažení celého těla, posilovací i
uvolňovací cviky. Cvičíme při hudbě,
takže je to zároveň doba příjemné
relaxace.
Jsme důkazem toho, že i
starší ženy se dokáží hýbat.
Scházíme se v příjemné partě každé
pondělí od 19.00 hodin. Přijďte také
mezi nás, pohyb je život.
Jana Lásková a Jana Hošková

Poděkování
Milí sousedé, přátelé,
dovolte mi poděkovat Vám za materiální i
nemateriální příspěvky do Sbírky pro němé tváře,
která proběhla v rámci Jarních trhů v Lipkách.
Vaše dary budou rozděleny mezi útulky Mňau
SOS z. s. v Chocni a Dášenka v Lučanech nad Nisou. O předání Vás budeme
informovat v Libštátském zpravodaji.

Bára Doležalová

Letní výcvikový tábor Jachting Libštát
Nabízíme poslední volná místa na letní výcvikový tábor na Orlíku, který se koná ve dnech 28. 7. – 4.
8. 2018. Cena tábora je 3.000,- Kč a zahrnuje dopravu, ubytování ve čtyřlůžkových pokojích, stravování 5x
denně, používání spolkových plachetnic. Tábor je vhodný pro děti od 7 do 15 let.

Případní zájemci mne mohou kontaktovat: ladkasousedka@seznam.cz
Laďka Doležalová, vedoucí tábora
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NA PODPORU Tomáška Voborníka
se konají

ZÁVODY KOČÁRKŮ
V rámci celorepublikové akce Strollering – aneb trochu jiná
procházka s kočárkem více na www.zavodykocarku.cz
Jedná se o závody rodičů s kočárky v rychlochůzi na sto kroků, dále jsou připraveny soutěže pro
děti s kočárky i bez, prostě spousta zábavy pro všechny věkové kategorie. A teď to nejdůležitější -

13. května 2018 od 14 hodin
na hřišti u Domu s pečovatelskou službou v Libštátě

Dle počasí – ukázky leteckých modelů - pan Bareš a spol., malování na obličej, pro
dámy líčení od Mary Kay, historické motocykly, kočárky, traktory a osobní automobily,
atd., bohatá tombola.

PLAVBA ŠÍLENCŮ NA OLEŠCE
10. JUBILEJNÍ ROČNÍK SE USKUTEČNÍ 1. KVĚTNA 2018
na vodní trase: Libštát: lávka na Malé Straně
(za prodejnou COOP)
Libštát: splav u koupaliště

Start ve 13:00 hodin
Vlastní originální plavidla s sebou, rádi
přivítáme nové účastníky.

Pivo a bramboráky pro všechny
posádky zdarma.
Občerstvení zajištěno - Srdečně zvou ŠÍLENCI
Red ak ce žá dá dop is ov ate l e o p rů běžn é a v časn é d o dáv ání pří sp ěv ků!
Příspěvky odevzdávejte na ÚM Libštát nebo zasílejte na email: info@libstat.eu nebo sprava@libstat.eu
Uzávěrka příštího čísla bude 29. 04. 2018.
LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ – zpravodaj městyse Libštát. Vychází měsíčně, nákladem 400 výtisků – zdarma.
Vydává: Městys LIBŠTÁT, Libštát 198, 512 03 Libštát, IČO 00275891, internetové stránky www.libstat.e-obec.cz, e-mail adresa:
info@libstat.eu, registrace – ev.č. MK ČR E 14458.
Kontakty: ÚM : 481 689 300, 775 588 370; starosta – 481 311 210, mob.724 180 470; matrika – 481 689 547, mob. 774 829 397
vedoucí dílny Karel Jiříček – 775 588 372; zástupce vedoucího Jaroslav Fejfar – 608 534 123 vedoucí DPS Hana
Paldusová – 775 588 371; knihovna – 775 588 375 (v době provozních hodin pátek 17:30 – 19:30)
záchranná služba: 155
hasiči: 150
policie: 158
SOS: 112
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