Libštátský zpravodaj
č. 12 – prosinec 2012
Ze starostova stolu
Během měsíce října proběhy v celé republice volby do zastupitelstev
krajů. Po dlouhých jednáních a z důvodů podání žaloby na průběh voleb
v jednom okrsku na Jablonecku se teprve v posledních dnech podařilo i v
Liberci sestavit zastupitelstvo a zvolit hejtmana Libereckého kraje, pana M.
Půtu. Další čtyři roky bude hájit naše zájmy koalice Starostů a Změny pro
Liberecký kraj. Nezbývá než doufat, že kraj bude během jejich vlády vzkvétat a dojde třeba i na palčivé
otázky našeho regionu, jako například už dlouhé roky slibovaný nový povrch silnice z Libštátu na
Lomnici nad Popelkou. Tento optimismus v nás probouzí fakt, že radním pro dopravu byl zvolen starosta
Lomnice nad Popelkou p. Vladimír Mastník.
Maratón voleb tímto ovšem nekončí, už se chystá první pokus o přímé zvolení prezidenta
republiky. Pokud vše bude pokračovat tak, jak má, bude se jejich první kolo konat 11. a 12. 1. 2013,
druhé o týden později. Tímto bych Vás k těmto volbám rád pozval.
Velmi příznivou zprávou pro nadcházející období plné sněhu je fakt, že jsme dokončili opravu
traktoru s předním náhonem a dokoupili jsme pro něj vylepšenou sněhovou radlici. S prvním sněhem tedy
můžeme počítat se zátěžovou zkouškou této nově pořízené techniky a následně s jejím plným nasazením
jak radlice, tak i čelního nakladače, který byl součástí na jaře zakoupeného „Zetoru 7245 Horal systém“.
Závěrem mi dovolte popřát Vám klidné prožití adventního času a hodně vánoční pohody s vůní
cukroví. Taktéž příjemné zakončení roku 2012 a co nejlepší vstup do roku nového, plného úspěchů a
optimismu.
Luděk Opočenský, starosta

Rada obce (RO)
Na posledním jednání RO se probírali bytové záležitosti v DPS, RO doporučila ZO schválit
smlouvu na nákup pozemku č. PK 2329 u splavu, jenž je důležitý pro budoucí stavbu kanalizace.
RO byla seznámena s cenovou nabídkou na staticko- technický posudek, určující nosnost mostů u Ničů
a na Hořením konci, a s návrhem oprav na požadovanou nosnost obou mostů a doporučila ji ke schválení
ZO. Projednávala možnost přestupu naší obce nebo celého Mikroregionu do jiné MAS (místní akční
skupina), a to konkrétně do Občanského sdružení MAS- Brána do Českého ráje.
Dále pak žádost o odkup obecních pozemku v lokalitě Větrov, žádost ředitelky MZŠ o navýšení rozpočtu
školy, o novém ceníku společnost SKS za sběr, svoz a odstranění komunálních odpadů z klasických
odpadových nádob, o pronájmu ubytovny v KD a rozpočtových změnách. Sestavila program jednání ZO
konané dne 5. 11. a 28. 11. 2012.

Zastupitelstvo obce (ZO)
Na jednání ZO 5. 11. se schválila změna PRVÚK (plán rozvoje vodovodů a kanalizací území
kraje), což se týká budoucí stavby kanalizace. Změna je v tom, že pro obec Libštát se nenavrhuje
samostatná centrální ČOV, ale navrhuje se napojení do centrální ČOV Košťálov. ZO dále vybralo
hodnotící komisi pro výběr nejvhodnější nabídky na zateplení mateřské školy a instalaci tepelného
čerpadla.
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Starosta obce promluvil ohledně problematiky místního kina 3. Květen, týkající se možnosti kino
dovybavit v budoucnu technikou tak, aby mohlo být provozuschopné. Problematiku místního kina a
způsob a četnost promítání, včetně dalšího využití, bude ZO Libštát řešit na příštích jednáních.
Diskutující zastupitelé se shodli na tom, že by si přáli, aby kino stále fungovalo.
FV provedl kontrolu plnění obecního rozpočtu školy, hospodaření s finančními prostředky a byla
projednána i výše uvedená žádost. Zápis z tohoto jednání byl přečten zastupitelům.
Na základě dřívějších několika diskusí v ZO i RO o nečinnosti MAS Kozákov, jejímž členem je
obec Libštát, starosta obce intervenoval na mikroregionu o přestupu buď samostatných obcí, nebo celého
mikroregionu Pojizeří do jiné MAS s co největšími zkušenostmi s čerpáním dotací. Konec letošního roku
je ten jediný možný termín, kdy je toto možno provést. Nakonec se shodl celý mikroregion Pojizeří o
přestupu do Občanského sdružení „MAS Brána do Českého ráje“.
Podle aktuálního vývoje příjmů a výdajů v roce 2012, zejména proúčtování dotací, byl
zastupitelstvu předložen RO k projednání a ke schválení návrh změny rozpočtu obce na rok 2012. Při
projednávání tohoto bodu starosta obce sdělil ZO, že přivezli zadní radlici pro traktor Zetor 7245, a že by
bylo vhodné z tohoto důvodu ještě upravit rozpočet o tuto částku (81 600,- Kč)
Z diskuze a aktuálních informací obce vybírám tyto:
- starosta informoval ZO Libštát o celkových nákladech za odvoz komunálního odpadů v roce 2012
- starosta se zeptal zastupitelů, zdali budeme chtít v roce 2013 navrhnout vyšší poplatek za odvoz odpadu
- místostarosta obce pan Pavel Janata seznámil ZO Libštát s návštěvností místního kina v období leden –
říjen 2012 (celkem se promítalo 39 filmů, počet návštěvníků 733, průměr na představení 19 návštěvníků,
filmové kopie stály 96 912,- Kč, na vstupném bylo vybráno 25 862,- Kč, za toto období je kino v
záporných číslech - 71 050,- Kč)
- zastupitel Ing. Hvězda M. informoval ZO proběhlé schůzi honebního společenstva.
Irena Janatová, radní

Libštátské pozdní léto 2012
10. ročník festivalu
Návštěvnost na jednotlivých akcích, krátké hodnocení
244
pořad, který zhlédli na gymnáziu, Žalman - Lohonka (ranč U Jezevčíka) - velmi
pěkná akce, Žalman v pohodě, Bodnárovi a spol. odvedli kvalitní práci, celé setkání příznivců
country má neopakovatelnou atmosféru, dobrá byla i ženská kapela Kocábka z Trutnova
116 Pohádkové loučení s prázdninami (Janatův statek) – příště jen 2 divadla, perfektní zabezpečení
akce, Pavel a Irena Janatovi i jejich pomocníci vylepšili celou řadu věcí
90 Spálovské babí léto (kaple na Spálově, kazatelské stanici Libštátu), hezké obrazy a velmi dobrý
výkon zpěvačky Ivy Housové
52 Španělské šílenství (luterský kostel Na Hořením konci) – M. Pospíšil to umí
17 Španělské šílenství (Městské muzeum a galerie Lomnice n. Pop.), polepšit se v propagaci
502 Gentlemen Singers (Kulturní centrum Golf Semily) – mnohými studenty považován koncert za
nejlepší pořad navštívili studenti GIO, Masarykovy ZŠ Lomnice n. Pop., ZŠ Dr. Fr. Lad. Riegra,
Waldorfské ZŠ a lycea a ZŠ I. Olbrachta, návštěvnický rekord Libštátského pozdního léta
100 Gentlemen Singers (libštátský evang. kostel) – krásné „retro“ po 10 letech
60 JV Collegium (luterský kostel Na Hořením konci) – své nehodnotím, účast krásná, prostor kostela
se stále vylepšuje
27 Historie stavby libštátského kostela sv. Jiří (Kino 3. května) – perfektně připravený Robert R.
Novotný
157 Naštěkaná (Kulturní dům v Libštátě) – návštěvnický rekord „Léta“ na divadelním představení v
Kulturním domě Libštát, výborné výkony všech protagonistek, kvalitní autorská komedie
přitahuje čím dál tím více návštěvníků
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Osudová (Podkrkonošský symfonický orchestr, Kulturní dům v Libštátě), velmi pěkná návštěva
na koncertě vážné hudby, posluchači spokojeni, účinkovalo 57 muzikantů – tak velký orchestr na
festivalu ještě nikdy nebyl.
80
Pepe z vršku (Podio Semily, Kulturní dům v Libštátě) – hezké zakončení „Léta“ s výbornými
režijními a scénickými nápady Zdeňka Lindnera, vynikající výkony Standy Chatrče Chaloupky a
Jitky Bažantové (žena Pepeho).
Celkem: 1530 návštěvníků
(není zahrnuta Oblastní přehlídka dechových hudeb v Košťálově, kterou v rámci dobrých vztahů
inzerujeme v celkovém programu „Léta“)
Neúspěch: Nepodařilo se zrealizovat výstavu 10 let s Libštátským pozdním létem.
85

Poděkování sponzorům a spolupracovníkům
Obec Libštát, Obec Košťálov, p. Petr Maur (Praha), p. Jiří Kotas (STAVKO Libštát), p. Josef
Chuchlík (Doprava a spedice DS Chuchlík), Ing. Jiří Maťátko (IZOKEL), p. Pavel Šimůnek
(Potraviny U Františka), firma Interpap Libštát, p. Pavel Janata ze statku a rodiny evang. farnosti
za občerstvení na 4 akce. O přízni sponzorů k Libštátskému pozdnímu létu jsem psal už mnohokrát. Je
to výjimečný fenomén, kterého je zapotřebí si náležitě vážit.
Občané, kteří úzce spolupracovali na zabezpečení akcí: manželé Vlaďka a Dušan Bodnárovi a jejich
skupina (komplexní zajištění koncertu Pavla Žalmana – Lohonky), členové Českobratrské církve
evangelické v Libštátě – Helena a Jiří Kotasovi, Rút a Blahoslav Matějkovi, Vítězslav Kříž ml. a
Vítězslav Kříž st. (příprava kostela Na Hořením konci, zabezpečení občerstvení pro účinkující na 3
koncertech, přijímání a zaúčtování sponzorských darů na festival), Pavel a Irena Janatovi a jejich
skupina (příprava a organizace Pohádkového loučení s prázdninami), Bohumil Skalický a Jaroslav
Barták ze Semil, p. Vojtěch Vacátko (příprava výstavy na Spálově), p. Vladimíru Hodboď nejstarší a
Vladimír Hodboď nejmladší (pomoc při technickém zabezpečení akcí), Stanislava Hodboďová a
Irena Janatová (propagace festivalu na stránkách Libštátského zpravodaje), ředitel KC Golf Semily Ing.
Luboš Bartoš, Kamil Farský a pracovníci KC Golf (příprava koncertu Gentlemen Singers), p. Karel
Jiřiček a skupina zaměstnanců OÚ Libštát (příprava sálů na divadelní představení, topení, úprava
prostranství před luterským kostelem Na Hořením konci), Mgr. Jan Drahoňovský a pracovníci
Městského muzea a galerie v Lomnici nad Popelkou (propagace a organizace jednoho z koncertů Léta),
Iva Janatová, Hana Matoušková z OÚ Libštát (pomoc při výrobě plakátů, vyúčtování akcí, vstupenky a
další pomoc), starosta p. Luděk Opočenský, místostarosta Pavel Janata, rada a zastupitelstvo Libštátu
(vyhlašování akcí, podpora festivalu), z košťálovského OÚ Alena Drápalová a Piryová (plakátování,
propagace), pí Laďka Hajnová (příprava večeří a občerstvení), prodejna U Františka (plakátování) a p.
Jiří Belda (zápůjčka vývěsní skříňky), ředitelka MŠ Dana Kousalová (zápůjčka pomůcek na
Pohádkové loučení s prázdninami), Mgr. Luboš Hlava, zástupce ředitele Masarykovy ZŠ Libštát
(zápůjčka dataprojektoru na promítání fotografických a archivních materiálů).
Desátý ročník „Léta“ skončil, už se připravuje jedenáctý.

Mgr. Jaroslav Vávra

Bravo, sousedky!
Budiž pochválen každý, kdo připraví pro druhé něco, čím je potěší. Na trhy
sousedek, které se letos uskutečnily 20. října, se dnes už každý těší. Poděkujme
proto zvláště Evě Janatové, Lídě Chuchlíkové a všem dalším organizátorům, kteří
přiložili ruce ke zdárnému dílu.
Mgr. Jaroslav Vávra
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Adventní koncert Jizerky
pátek 14. prosince 2012 od 18 hodin v Evangelickém kostele v Libštátě, vstupné 50 Kč
Letos přijede do Libštátu opět semilská Jizerka (sbormistryně Nadia Ladkany a Alena Brádlová,
klavírní doprovod Jiří Horčika), sbor občanům obecně známý, který patří již léta k naší špičce.
Návštěvníkům zazpívá nejen české koledy ve známé úpravě Karla Steckera, ale zazní například i píseň
Václava Karla Holana Rovenského Z archy vypuštěný holoubku, jež připomene posluchačům slavný
seriál F. L. Věk, i nádherná, neobyčejně nápaditá Pastorella iucunda bakovského učitele J. I. Linka pro
dívčí sbor a barytonové sólo. Dramaturgicky zajímavé je uvedení čtyř krásných zpracování Ave Maria - J.
Bex, F. Biebl, Jihoamerická Ave Maria a Vittoria Ave Maria. Rytmicky i
melodicky nápaditý je výběr z vánočního cyklu B. Brittena Ceremony of Carols.
Nikoho nenechá chladným ani Tradicional Io saro con Te, Gloria J. Nováka,
přemýšlivý Staročeský chorál a slavná Tichá noc F. Grubera. Srdečně zveme
občany na tento koncert, který slibuje nevšední zážitek.
Mgr. Jaroslav Vávra

Pohádkový týden
Děti z Dětského centra Semily prožily pohádkově motivovaný ozdravný týden ve Skokovech.
Každé ráno je přivítala jiná pohádková postava
(maňásek). Jednou to byla princezna, jindy
vodník nebo pejsek s kočičkou, kteří s dětmi
plnili různé úkoly, poznávali přírodu, hráli hry,
zpívali a podobně. Na pozvání za námi přijeli
z Liberce lesní pedagogové, kteří zábavnou
formou učili děti poznávat les všemi smysly.
Hlavním cílem týdenního pobytu bylo učit děti
poznávat přírodu, získávat nové zkušenosti a učit
je samostatnosti v jiném prostředí což věřím, že
se splnilo.
Ivana Pavlatová,
ředitelka Dětského centra Semily

Fotbal v Libštátě
V ročníku 2012/2013 – podzimní část jsme dosáhli těchto výsledků:
OP – Mladší přípravka: 3. místo v severní skupině
Naši nejmenší fotbalisté 10x zvítězili a 4x prohráli, při skóre 112:29 dosáhli 30 bodů.
OP – Mladší žáci: 5. místo
2x zvítězili, 1x remizovali a 3x prohráli, při skóre 21:21 dosáhli 7 bodů.
OP – Starší žáci: 2. místo
5x zvítězili a 2x prohráli, při skóre 47:15 dosáhli 15 bodů.
V této věkové kategorii ještě naši kluci hrají na střídavý start krajské přebory v Turnově a Semilech.
1. A třída - dorostenci: 3. místo
4x zvítězili, 1x remizovali a 4x prohráli, při skóre 26:27 dosáhli 13 bodů.
OS - muži Jiskra Libštát „B“: 12. místo
3x zvítězili, 9x prohráli, při skóre 24:44 dosáhli 9 bodů.
Nově založené mužstvo, kde se mísí mladí hráči se střední generací a fotbalovými matadory.
OP – muži Jiskra Libštát „A“: 13. místo
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3x zvítězili, 1x remizovali, 8x prohráli, při skóre 18:36 dosáhli 10 bodů.
Největší fotbalové zklamání. Mužstvu, které na jaře skončilo v OP na 2. místě, teď patří až 13. místo
a zjara bude bojovat o záchranu. Nepochopitelné!
Fotbalistou se může stát každý kluk či dívka od 5 let, může ale začít i v pozdějším věku. Musí
pouze vědět, kde je v Libštátě fotbalové hřiště a chtít hrát fotbal. Přijďte sami nebo s rodiči, rádi vás vše
naučíme.
Poděkování fotbalistů patří sponzorům, Obecnímu úřadu v Libštátě a všem věrným fanouškům,
přestože jim naši muži na podzim mnoho radosti nepřipravili.
Zdeněk Kousal

Úspěchy společnosti DS Agro Libštát
Na našich střediscích v Libštátě a ve Svojku dosahujeme z hlediska užitkovosti stáda stabilně
rostoucích výsledků. Dlouhodobě velmi dobré výsledky zaznamenáváme na kravíně ve Svojku, kde v
roce 2011 došlo k celkovému zvýšení o 955 kg mléka a v roce následujícím o 777 kg. V následující
tabulce je zachycen vývoj užitkovosti stáda od roku 2010 do 2012 na střediscích Libštát a Svojek. Jsou
zde znázorněny i hodnoty pro obě střediska.

Úspěch v letošním roce zaznamenalo
naše středisko ve Svojku. Tento kravín se
umístil v hodnocení TOP 5/3 nejlepších chovů
dle obsahu tuku a bílkovin v mléce v oblasti
Turnov na výborném 2. místě. Velká
pochvala za vzornou chovatelskou práci patří
našim zootechnikům panu Miroslavu Honců,
paní Janě Zahradníkové i celému pracovnímu
kolektivu kravína.
Za společnost DS Agro Libštát,
Ing. Tomáš Lhota

Šachové soutěže družstev
28. října byla zahájena nejvyšší šachová soutěž družstev Libereckého kraje – krajský přebor (KP).
Po vítězství v loňském ročníku krajské soutěže postoupilo do KP i naše béčko! Postavit dvě na sobě
nezávislá družstva do jedné soutěže nebyl úkol jednoduchý. Avšak po několika hodinách jednání a
telefonování se nám to podařilo! Sehnali jsme několik nových hráčů, a můžeme se tak pochlubit tím, co
nedokážou ani města jako je Jablonec, Turnov, Česká Lípa, Tanvald…tedy tím, že máme dvě družstva
v KP. Pro nejmenší oddíl je to svým způsobem historická událost. Tuto výsadu měly prozatím jen týmy
z Liberce.
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Vraťme se ale k 1. kolu letošního ročníku KP. Áčko přivítalo doma silnou Českou Lípu a po
tuhém boji plném zvratů se nám podařilo uhrát cennou remízu 4:4. Béčko mělo mnohem těžší start.
Zajíždělo do Nového Boru. Outsider přijel na půdu největšího favorita a výsledek tomu také odpovídal.
Béčko podlehlo jasně 0,5:7,5.
Kompletní výsledky:
Domácí

1. kolo

Hosté

1. Novoborský ŠK "C"

7½ - ½

ŠK Libštát "B"

TJ Lokomotiva Liberec "B" 1½ - 6½ TJ Krásná Lípa
TJ Bižuterie Jablonec n. N.

4

- 4

Desko Liberec "C"

Desko Liberec "B"

5

- 3

TJ Jiskra Tanvald

ŠK Libštát "A"

4

- 4

ŠK Česká Lípa

ŠK Zikuda Turnov "C"

3½ - 4½ TJ Lokomotiva Liberec "A"

Více na http://www.sachylibstat.8u.cz/

Petr Špinka, ŠK Libštát

Společenská rubrika
V měsíci prosinci slaví své životní jubileum:
paní Ludmila Váňová, Miluše Janatová, Božena Jedličková
a pan Miloš Havlíček
Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní pohody
a spokojenosti do dalších let.

LIBŠTATSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK
Sejdeme se 15. 12. 2012 od 10 hodin v Libštátě
u Janatů ve dvoře
„za mostem“ pod zastávkou ČD.
V 11:00 proběhne taneční vystoupení dětí z MZŠ Libštát

Nakoupíme, popijeme a dobrého si užijeme.
Pokud máte zájem prodávat své výrobky na jarmarku
neváhejte a volejte 724 220 866
Irena Janatová
Strana 6 (celkem 8)

Libštátský zpravodaj 12/2012

Diakonie ČCE – Středisko Světlo ve Vrchlabí, Pracoviště rané péče
Pracoviště rané péče ve Vrchlabí nabízí podporu a provázení rodičům s
dítětem raného věku (0 - 7 let) se zdravotním postižením (mentálním,
pohybovým nebo kombinovaným nebo s dítětem, které je ohroženo nepříznivým
vývojem v důsledku postižení). Naší snahou je co největší začlenění rodiny do běžného života podle
jejích potřeb a přání. Služba rané péče je poskytována terénní formou - návštěvy dítěte přímo v rodině, v
jeho přirozeném prostředí, případně ambulantně v našem středisku. Naše působnost je do 60 km od
Vrchlabí.
Cílem této sociální služby je:
podpora celé rodiny,
podpora psychomotorického vývoje dítěte,
podpora a pomoc při začleňování rodiny s dítětem s postižením do běžného způsobu života,
ve kterém je speciálního pouze tolik, kolik je nezbytně potřeba.
Jaké služby nabízíme:
návštěvy poradce rané péče v přirozeném prostředí dítěte - přímo v rodinách,
sestavení individuálního plánu rozvoje dovedností na základě individuálních potřeb dítěte
i rodiny,
aktuální nabídka stimulačních hraček, knih a odborné literatury,
možnost uplatnění nároků na sociální pomoc v souvislosti s postižením dítěte,
pomoc při sestavování žádosti o finanční podporu,
spolupráce s odborníky (psycholog, logoped, rehabilitační pracovnice, atd.),
nabídka canisterapie, zprostředkování hipoterapie,
možnost zasílání informací v období mezi konzultacemi,
pomoc při výběru předškolního nebo školního zařízení.
Základem služby rané péče jsou konzultace v rodinách klientů. Délka a průběh návštěvy se řídí
potřebami a přáním rodičů. Služba rané péče podporuje rodiny s dítětem se zdravotním postižením
zejména při zvládání dlouhotrvající psychické, fyzické a finanční zátěže. Pracoviště rané péče ve Vrchlabí
znovu vlastní garanci kvality potvrzenou Asociací pracovníků v rané péči.“Garance“ byla vydána na
základě šetření, které prokázalo, že služba rané péče je poskytována v souladu s platnými standardy rané
péče/intervence.
Vyhledávanou aktivitou služby rané péče jsou rovněž schůzky rodičů a dětí se zdravotním
postižením, které jsou tematicky zaměřené. Během setkání mají rodiče možnost vzájemné výměny
informací, týkajících se např. doporučení vyzkoušených a osvědčených kompenzačních pomůcek, pobytů
v lázních nebo si prostě jen tak mezi sebou popovídají o tom, co se daří nebo co je trápí.
Služby rané péče jsou poskytovány zcela bezplatně.
Kontakt:
Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí
Pracoviště rané péče
Pražská 858, 543 01 Vrchlabí
tel: 499 423 566, 739 244 665,
e-mail: ranapece.svetlo@diakonie.cz
web: www.vrchlabi.diakonie.cz
Za pracoviště rané péče: Bc. Marcela Sobotková
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KINO

3. květen
LIBŠTÁT

BOURNEŮV ODKAZ
21. 12. 2012 – pátek od 18.00 hodin
Agent bez paměti Jason Bourne nebojoval s tajnými službami sám. Byl tu ještě jeden muž s vražednými instinkty,
o němž však on neměl ani tušení. Studio Universal se rozhodlo navázat na jednu z nejúspěšnějších akčních sérií
současnosti velmi neobvykle. Hlavního hrdinu v podání Matta Damona odstavilo na vedlejší kolej a místo něj
povolalo do akce Jeremyho Rennera. Ten si v pokračování nazvaném Bourneův odkaz zahrál elitního zabijáka
Aarona Crosse, jehož příběh se odehrává paralelně s dějem předchozího dílu. Dá se tedy říct, že to, co Bourne
prožívá a koná ve svém ultimátu, bezprostředně ovlivňuje život Aarona Crosse.
USA, 2012, akční thriller, 134 min., české titulky, mládeži přístupno od 15let
MÉĎA
18. 01. 2013 – pátek od 18.00 hodin
John (Mark Wahlberg) byl jako malý velmi opuštěný, i proto pronesl to pošetilé přání, aby jeho plyšový vánoční
dárek začal mluvit. Stal se zázrak a mluvící medvěd se stal mediální hvězdou a miláčkem davů. Jak roky ubíhaly,
chlupatému Tedovi zůstal jediný fanoušek – John. Ti dva si náramně notují v pohledu na život (maximální
pohoda), na holky (divošky mají přednost), na práci (jen když není zbytí) a John i díky tomu velkoryse přehlíží, že
okolí se na jeho soužití s méďou dívá čím dál rozpačitěji. Sežrat mu to dává především jeho holka Lori (Mila
Kunis), která je sice nadmíru tolerantní, ale i u ní platí přísloví o chození se džbánem pro vodu. Takže když se ucho
utrhne, dostává John nekompromisní ultimátum. Buď Lori, nebo plyšák. A tak se John ocitá na zásadní životní
křižovatce, ze které vede jen jedna cesta. Nebo to tak aspoň vypadá.
USA, 2012, rodinná komedie, 106 min., mluveno česky, mládeži přístupno

v s t u p n é: 40,-Kč
rezervace vstupenek telefon 606 068 767, 607 801 666, změna programu vyhrazena
webové stránky kina: www.dokina.cz

Redakční rada Libštátského zpravodaje
Vám přeje krásné a pohodové prožití vánočních svátků.
Do nového roku hodně štěstí zdraví a mnoho
pracovních i osobních úspěchů.
Redakce žádá dopisovatele o průběžné a včasné dodávání příspěvků!
Příspěvky odevzdávejte na OÚ Libštát nebo zasílejte na email: obec.libstat@tiscali.cz .
Uzávěrka příštího čísla bude v pondělí 31. 12. 2012.
Vydavatel: OBEC LIBŠTÁT ev.č. MKČR E 14458
OÚ - internetové stránky www.libstat.e-obec.cz ; e-mail adresa obec.libstat@tiscali.cz
OÚ - 481 689 300; starosta - 481 311 210; matrika - 481 689 547;
vedoucí dílny K. Jiříček – 775 588 372; vedoucí DPS – Hana Paldusová – 775 588 371
záchranná služba: 155
hasiči: 150
policie: 158
SOS: 112
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