
LIBČANSKÝ OBČASNÍK
O T O M , C O S E S T A L O I C O S E U N Á S P Ř I P R A V U J E

Čtyři měsíce školního roku jsou už za námi
ZŠ Libčany letos přivítala 33 nových prvňáčků. Vedle řady aktivit pro
žáky organizovala i akce pro veřejnost. Třeba kulturní program při
srazu rodáků, nebo Adventní den otevřených dveří.
Více na str. 2 a 3

Nezahálejí ani spolky
Hasiči pracují s dětmi, pomáhají při organizaci akcí a mají i ostré zásahy.
Rybáři pořádají závody, tradiční výlov i prodej kaprů. Muži SK Libčany
A jsou podzimními mistry. Myslivci se podíleli třeba na setkání rodáků.
Čtěte na str. 3 až 6

Zpravodaj obce Libčany Prosinec 2019

Vážení spoluobčané,

rok 2019 je téměř za námi. Těšíme se na
svátky, volno, na trochu zklidnění
hektického životního tempa. Dovolte mi,
stručně vzpomenout na některé události
uplynulého roku a připojit přání na závěr.
V tomto roce jsme stáli před nelehkým
rozhodnutím o koupi nákupního střediska,
která se nakonec uskutečnila. Letos jsme
spustili mobilní aplikaci ,,Moje Libčany“,
která je aktivně využívána. K lepší údržbě
zeleně jsme zakoupili zahradní traktor s
hydraulickým výsypným košem značky
Kubota.
Došlo k opravě budovy hasičské zbrojnice a
hasičům byly zakoupeny zásahové obleky.
Stavební práce probíhaly též na obecním
úřadě. Byla rekonstruována a
modernizována pamětní síň. V bývalé
kotelně byl zřízen archiv. Rybník ,,Nový
rybník“ v obci Želí prošel rozsáhlou
rekonstrukcí za pomoci místních obyvatel.
Každoročně se konal festival dechových
hudeb "Česenkovy Libčany". Letošní
ročník byl již devátý.

V měsíci září se opět po pěti letech
uskutečnilo setkání rodáků, které jsme
zahájili průvodem po obci od hasičské
zbrojnice za doprovodu libčanské dechovky
Májovanka. Slavnostní zahájení probíhalo
v atriu základní školy. Účastníci si mohli
vybírat z pestrého programu, který byl pro
ně připraven.
Nedá mi to, abych nezmínil náš fotbalový
oddíl SK Libčany, který v ročníku
2018/2019 vyhrál krajský přebor a zároveň
vybojoval Pohár hejtmana
Královéhradeckého kraje.
Pro příští rok plánujeme podání dotací na
rozšíření mateřské školy, opravu střechy na
pavilonu ,,C“ základní školy a opravu
sportovišť (tělocvična, víceúčelové hřiště) v
areálu školy.
V roce 2020 se můžeme těšit na Tříkrálový
koncert p. Barbory Řeřichové rozené
Perné, dále 10. ročník festivalu dechových
hudeb Česenkovy Libčany, Hry pro radost,
Pouťový jarmark a mnoho dalších akcí.
K blížícímu se konci roku mi dovolte,

abych vám popřál jménem svým i jménem
celého zastupitelstva pokojné a radostné
prožití vánočních svátků plných pohody,
pokoje a lásky. V roce 2020 hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti v osobním i
profesním životě. Ať se nám všem společně
dobře žije v naší krásné obci.
Starosta obce Libčany Bc. Petr Veselka

KALENDÁRIUM 12/2019 a 2020

22.12. prodej kaprů, „Voliéry“
Libčany, 9:00-13:00

26.12. Turnaj v mariáši
4.1. Tříkrálový koncert Barbory

Řeřichové-Perné (od 14.00)
11.1. Tříkrálová sbírka (dopoledne)
11.1. Turnaj v prší v Želí
24.1. Hasičský ples
26.1. Kaneval pro děti
18.2. Libčanská básnička v ZŠ a MŠ

Libčany
22.2. Divadelní představení

„Divotvorný hrnec“, soubor
Klicpera z Chlumce n. C.

14.3. Turnaj v „PRŠÍ“ v Libčanech
20.3. Ples Klubu přátel ZŠ a MŠ

Libčany
30.4. Pálení čarodějnic
8.5. Lesní závod
16.5. Rybářské závody v Želí
23.5. Rybářské závody v Libčanech
6.6. Dětský den s IZS
13.6. Hry pro radost
17.-18.6. Polní dny Bayer ZD Libčany
20.6. Česenkovy Libčany
27.6. Rozloučení se školním rokem a

přivítání prázdnin v Želí
15.8. Pouťový jarmark
26.9. Posvícení v Libčanech
1. - 22.11. Loutkářská přehlídka (neděle)
7.11. Výlov rybníka v Libčanech
28.11. Rozsvěcení vánočního stromu

v Libčanech a Želí
4.12. Mikulášská besídka
26.12. Turnaj v mariáši

Foto: Michal Tlučhoř
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A
MATEŘSKÁ ŠKOLA
LIBČANY V ROCE 2019
Mgr. Lenka Šlechtová

Čas plyne jako voda a my máme pomalu za
sebou čtyři měsíce pilné školní práce.
Zamračený den přivítal žáky a všechny
zaměstnance školy na zahájení nového
školního roku. I přes tuto nepřízeň počasí
proběhlo slavnostní přivítání všech žáků a
hostů v atriu školy a zářiové dešťové kapky
byly příjemným osvěžením dusného rána.
Netrpělivé prvňáčky (33 nových žáčků)
přišly povzbudit na první cestu do školy
pohádkové bytosti, tentokrát to byli
Hurvínek se Spejblem. Tradičně všechny –
žáky, zaměstnance, rodiče a další hosty,
přivítala ředitelka školy Mgr. Lenka
Šlechtová společně se starostou Libčan,
letos poprvé s Bc. Petrem Veselkou. Oba
seznámili přítomné se změnami, které
proběhly v prostorách školy během
prázdnin a popřáli všem mnoho úspěchů a
sil v nadcházejících měsících. První akcí,
která se ve škole uskutečnila, byl týdenní
zájezd do Chorvatska, tentokrát na ostrov
Hvar. Tento ozdravně – poznávací zájezd
organizujeme již druhým rokem pro žáky z
5. – 9. ročníku.
Na konci měsíce září, kdy proběhl sjezd
libčanských rodáků, byla možnost
prohlédnout si školní prostory, a to
všechny budovy, včetně mateřské školy a
jídelny. Návštěvníci viděli kulturní
program, připravený našimi učiteli a žáky,
poseděli ve školní kavárně, ochutnali

báječné dvojctihodné koláče a také si
prohlédli výstavu žákovských prací a
některých starých fotografií mapujících
život školy.
V září jsme také začali opět jezdit na
představení do pardubického divadla a tuto
možnost jsme nabídli i veřejnosti, a tak
někteří dospěláci s námi pravidelně jednou
za měsíc jezdí za kulturou.
Výuku jsme obohatili o exkurzi v Hořicích,
a to ve výrobně známých trubiček a
vyzkoušeli jsme i hořické dopravní hřiště.
Věnovali jsme se prevenci rizikového
chování, žáci 6.tříd vyjeli na adaptační
pobyt, zhlédli jsme vystoupení Pernštejnů a
žáci 1.-3.třídy navštívili pohádku o
hudebních nástrojích. Tradičními akcemi
bylo čtení se starostou, který novým
žáčkům nejen předčítal z knížky o

Hurvínkovi, ale i vyprávěl o své práci.
Školní samospráva připravila „Drakiádu“ a
6.B strašidelné školní nocování. Opět jsme
začali organizovat školní kola olympiád, a
to dějepisné a v českém jazyce. Vyjeli jsme
na soutěž mladých zdravotníků, na soutěž v
piškvorkách do Hradce Králové, na
řemeslnou soutěž a soutěž v anglickém
jazyce do Nového Bydžova. Žáci 2.stupně
pod vedením svých učitelů připravili
projektový den k 30.výročí sametové
revoluce, v rámci kterého jsme si
zavzpomínali a dětem připomněli život na
konci 80.let. Nově naše škola uspořádala
řemeslnou soutěž v zrekonstruovaných
dílnách, kde soutěžili mladí truhláři 7.- 9.
tříd ze čtyř škol. Program „Přichází zákon“
přiblížil žákům naší školy obsah základních
zákonů, které by měli znát, samozřejmě s
ohledem na svůj věk.
Na adventní trhy jsme letos zamířili do
Vídně, kde nám přálo počasí a ohromně
jsme si to užili. Další adventní cestování
bylo pěšky, a to na Hrádek u Nechanic,
který na každého účastníka dýchl tu
správnou předvánoční atmosféru. Velkou
školní akcí je již po deset let „Adventní den
otevřených dveří“, který nabízí vánoční
vystoupení žáků 1.stupně a mnoho
pracovních dílen připravovaných žáky
2.stupně s jejich učiteli, dále i našimi
kuchařkami, spolkem roudnických žen a
dobrovolníky z řad rodičů. Letošní
novinkou byla nádherná výstava louskáčků
ze sbírky pana Jana Špačka, která zaujala
všechny generace a za kterou manželům
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Lada Klazarová

V letošním školním roce navštěvuje MŠ 54
dětí, z toho je 19 děvčat a 35 chlapců.
Pracujeme podle Školního vzdělávacího
programu „Krtečkovo putování se
sluníčkem“. Výchovně vzdělávací program
je orientován tak, aby se děti učily prožívat
a chápat svět kolem sebe, měly chuť
poznávat, tvořit a přemýšlet. Děti mohou
navštěvovat kroužek keramiky a hry na
zobcovou flétnu. V lednu budeme jezdit do
Olešnice v Orlických horách na týdenní
lyžařský kurz a v dubnu nám začne
Plavecký kurz v Hradci Králové.
V prvním čtvrtletí školního roku jsme měli
během setkání rodáků v Libčanech „Den
otevřených dveří“, kdy si zájemci mohli
prohlédnout naší školku. Proběhl také
„Den hračky“, který je u dětí velice
oblíbený, protože si do školky můžou
přinést svoji hračku. V listopadu jsme
zvládli projekt „Zdravá 5“ zaměřený na
správnou výživu. Velký úspěch měla
„Dřevíčková dílna“, kdy si děti samy
vyrobily ze dřeva krásného ježka. Na
rozsvícení vánočního stromu v Libčanech
jsme měli svůj stánek plný dobrot a

dětských výrobků z keramiky. Prosinec byl
jako vždy plný vánočních příprav. Nejprve
dětem nadělovala Barborka a druhý den nás
navštívil Mikuláš se svojí družinou. S dětmi
jsme napekli vánoční cukroví a svátečně
vyzdobili naši školku. Přijelo k nám také
Divadélko s úsměvem s pohádkou
„Cukrářka Barbora“. Ve čtvrtek 12.
prosince jsme pozvali rodiče na „Vánoční

dílny“. S dětmi jsme připravili krátký
kulturní program. Rodiče společně se
svými dětmi vyráběli vánoční dekorace,
ochutnávali cukroví, vánoční čaj a pro
rodiče připravený svařáček. Poslední
prosincový týden nás navštívil Ježíšek,
který dětem nadělil dárky domů i nové
hračky do školky.

Špačkovým ještě jednou mnohokrát
děkujeme. Těší nás, že s námi spolupracují
místní občané, roudnické maminky,
babičky a rádi se k nám vracejí.
Letos jsme připravili a připravujeme
několik vystoupení pro veřejnost. Na
začátku listopadu to byl program na
adventním setkání seniorů Mikroregionu

urbanická brázda, 12. prosince setkání
seniorů v Libčanech, 13.prosince koncert
flétnového souboru „Berušky“ ve školní
jídelně a 19. prosince akce pod názvem
Libčany zpívají koledy, kdy se těšíme na
společné zpívání ve školním atriu s našimi i
okolními muzikanty. Poslední den před
vánočními prázdninami si užijeme

„Vánoční“ besídku s celou školou, tedy s
347 žáky a dětmi, které naši školu
navštěvují.
Na závěr našeho příspěvku bychom Vám
všem rádi popřáli šťastné a veselé , v
pohodě a se svými blízkými prožité
Vánoce a do roku 2020 pevné zdraví.
Za děti, žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Libčany
Mgr.Lenka Šlechtová, ředitelka školy

LIBČANŠTÍ HASIČI
Olga Jerjeová, SDH Libčany

Ani v tomto roce dobrovolní hasiči v
Libčanech nezaháleli. Po celý rok se
účastníme různých sportovních a
kulturních akcí pořádaných naším spolkem
nebo Obcí Libčany. Uspořádali jsme
tradiční Hasičský ples a Maškarní bál pro
děti, pro všechny byly připraveny výhry a
pro děti sladká odměna za krásné masky.
Zorganizovali jsme sběr elektroodpadu
„Recyklujte s hasiči“ a dále společně s
hasičskými dětmi pomohli s úklidem lesa

při akci „Ukliďme Česko“. V květnu jsme
nejprve pomohli při pořádání soutěže
„Lesní běh“, kde si děti mohly na našem

stanovišti vyzkoušet hašení požáru,
překonat překážku a zopakovat si otázky z
první pomoci. A na konci měsíce jsme
uspořádali soutěž v požárním útoku O
Pohár starosty SDH Libčany pro spolky
hasičů našeho okrsku. Družstvo muži
Libčany obhájilo první místo a družstvo
ženy Libčany skončilo na krásném druhém
místě. Jako ukázku předvedli nejmladší
hasiči požární sport. Protože právě dětem
se věnujeme velice rádi, pomáhali jsme při
pořádání Dětského dne plného řemesel.
Ani další ročník festivalu Česenkovy
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Libčany se neobešel bez naší účasti. Byli
jsme pozváni také na Dětský den v Želí,
kde jsme předvedli oba požární automobily
a ukázku požárního sportu a požárního
útoku předvedli opět naši nejmladší hasiči.
V létě jsme připravili na hřišti diskotéku,
tentokrát s podtitulem „Hawai párty“. A na
podzim jsme se zúčastnili několika závodů.
Soutěž v požárním sportu – noční závody v
Sedlicích a závody v Plačicích, dále soutěž v
požárním útoku na Hrádku. Při setkání
rodáků naší obce si návštěvníci a hosté
mohli prohlédnout budovu hasičské
zbrojnice, kde jsme pilně uklízeli,
vymalovali po výměně oken a dveří a
připravili k nahlédnutí hasičskou kroniku a
výstavu diplomů a pohárů. Samozřejmostí
byla výstava hasičské techniky, historické i
té novodobější. Oba požární automobily
Tatra 815 a Praga RN i všechny požární
stříkačky DS16, PS8 a modernější PS12 si
mohli hosté prohlédnout před hasičskou
zbrojnicí. Nejnovější technický prostředek,
plovoucí čerpadlo, zakoupila Obec Libčany
v letošním roce. Ke konci roku jsme pro
děti připravili vánoční tvoření, zúčastnili
jsme se rozsvěcení vánočního stromu v

obci a připravili jsme Mikulášskou besídku
pro děti.
Také jednotka obce JSDHO ani v letošním
roce nezahálela. Přestože bylo i tentokrát
léto hodně suché a teplé, požáry se nám
spíše vyhýbaly. Dne 23.6. byl vyhlášen
požár rodinného domu v Libčanech a dne
3.7. požár lisu na slámu na poli u obce

Barchov. Oba požáry byly v pořádku
uhašeny. Byla provedena asistence při
pálení čarodějnic na místním hřišti a dále
asistence při pálení klestí v areálu bývalého
pivovaru v Libčanech. Zúčastnili jsme se
několika brigád obce. Také jsme byli
pozváni na oslavy výročí SDH Plácky, jako
ukázku historických vozidel jsme s sebou

vzali náš automobil Praga RN.
Nedílnou součástí našeho spolku je stále
kroužek mladých hasičů. V letošním roce
máme 22 dětí ve věku od 6 do 14 let a dále
11 dětí ve věku od 4 do 5 let. Od září do
června se děti schází pravidelně každý
týden. V zimních měsících máme k
dispozici školní tělocvičnu, jakmile nám

počasí dovolí, trénujeme nácvik požárního
sportu. Také v letošním roce jsme
uspořádali víkendové soustředění pro děti
na myslivecké chalupě v Radostově. Pro
děti jsme připravili netradiční olympiádu,
dále soutěž Gladiátor. Mohli jsme si
prohlédnou nové hasičské auto JSDH
Třebeš a také nás navštívila paní Kristýna
Horynová ze ZBKHK, která dětem
předvedla výcvik záchranářského psa
Martyho. Nechyběla ani stezka odvahy.
Ukončení školního roku bylo opět u
rybníka Brigádník, kde byl pro děti
připraven mini lanový park a opékání
buřtů. Také děti se zúčastnily několika
soutěží v požárním sportu. V Roudnici v
kategorii mladší Plamínci a v kategorii
starší Soptíci, obě družstva skončila na
krásném třetím místě. Dále závody v
Plačicích, kde soutěžilo pouze družstvo
starších žáků, také skončilo na třetím
místě. Děti také předváděly požární sport
na závodech okrsku v Libčanech, dále na
dětském dnu v Želí, na oslavách výročí
SDH Hrádek a na srazu rodáků v
Libčanech. A už se moc těší na závody v
příštím roce.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem
sponzorům, kteří nás v naší práci
podporují, dále všem členům za jejich
aktivní činnost a za hasiče bych ráda
popřála Všem krásné Vánoce a hodně
pohody a zdraví do nového roku.
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ŽELÍ
Pavla Kučerová

V obci Želí během roku 2019 proběhlo
několik akcí. Začátek roku byl zahájen
tradičním karetním turnajem v „Prší“ a to
jubilejním patnáctým ročníkem. Pro děti
proběhlo v dubnu pálení čarodějnic s
lampionovým průvodem. Na konci června
se uskutečnila akce, na které se děti měly
možnost rozloučit se školním rokem a
radostně přivítat prázdniny. Tato akce pro
děti i dospělé se konala za krásného
slunného počasí a děti si měly možnost
vyzkoušet střelbu ze vzduchovky a hledání
s detektorem kovu. Pro mnohé z nich byl
velmi zajímavý a nevšední zážitek vidět
požární útok nejmenších hasičů z Libčan.
Dále si všichni mohli prohlédnout výstroj a
výzbroj Městské policie, hasičskou
techniku Hasičského sboru v Libčanech a

zemědělskou techniku. Od konce září
probíhá za podpory obce Libčany oprava
hráze a stavidla rybníka v Želí, na které se
podílí místní obyvatelé Želí. Na oslavu 30.
výročí sametové revoluce byly místními
obyvateli dne 17.11.2019 vysázeny u

kapličky 4 lípy. Při této příležitosti měl
každý možnost napsat vzkaz budoucím
generacím, který byl uložen do pamětní
schránky. Závěr roku byl tradičně ukončen
dne 30.11.2019 rozsvícením vánočního
stromu.

SK LIBČANY
Ing. František Bárta

Fotbalový oddíl v Libčanech aktuálně
sdružuje kolem 90 hráčů ve všech
věkových kategoriích, tj. od minižáčků až
po starou gardu.
V oblasti mládeže jsme uzavřeli dohodu o
společných týmech s AFK Urbanice a
společně obsazujeme kategorie
minipřípravka, mladší a starší přípravka a
mladší žáci. Děti mají pravidelné tréninky –
v hlavní sezóně na venkovních hřištích v
Libčanech a Urbanicích, mimo hlavní
sezónu se připravují v tělocvičně. Své síly
poměřují v okresních soutěžích a ani tady

si nevedou špatně – i když v těchto
kategoriích nejde o výsledky, ale hlavně o
sportovní přípravu, tak např. družstvo
mladší přípravky je po podzimní části
soutěže na krásném 3. místě. Poděkování za
naše mládežnická mužstva míří nejen k
realizačním týmům, ale také k rodičům a
prarodičům.
Tradičně největší pozornost veřejnosti se
soustřeďuje na A tým dospělých. V červnu
naše „áčko“ slavilo hned dvakrát – nejprve
se stalo vítězem Poháru hejtmana
Královéhradeckého kraje, vzápětí vyhrálo i
Votrok krajský přebor za ročník
2018/2019. A v tomto trendu pokračuje i v

letošní sezóně – naši hráči se stali
podzimními mistry nejvyšší krajské
soutěže, a i v poháru postupují do jarní
části. Návštěvnost domácích zápasů patří
mezi nejvyšší v kraji, běžně se v libčanském
hledišti sejde 150 a více diváků nejen z
Libčan, ale také z okolních obcí a měst.
Věříme, že se našim týmům bude i nadále
dařit a chtěli bychom za podporu
poděkovat nejen rodičům dětí a věrným
fanouškům, ale i obecnímu zastupitelstvu,
bez jehož podpory si lze naši sportovní
činnost jen obtížně představit.
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK
BRIGÁDNÍK
Aleš Etrych

Tímto článkem bychom Vám chtěli
přiblížit práci našeho spolku za rok 2019 a
připomenout akce, které se konaly.
Náplní naší činosti je starost o vodní
plochy v majetku obce a dodržování všech
důležitých zásad Spolku Brigádník. Těmito
pravidly rybáři vyjadřují především vztah k
přírodě.
První letošní akcí byly jako vždy rybářské
závody, konající se letos 18. května na
rybníku Brigádník. Za počasí vynikajícího
pro lov se sešlo 22 účastníků, z toho 8 dětí.
Pro všechny rybářské nadšence bylo
připraveno občerstvení, které jistě
podpořilo skvělé výkony. Pořadí dětí: 1.
Miloslav Dymeš (84 cm), 2. Lukáš Syrůček
(75 cm) a 3. Adéla Pražáková (72 cm).
Pořadí dospělí: 1. Milan Kučírek (437 cm),
který se kromě celkového prvenství mohl
pochlubit také největším kaprem - 41 cm,
2. Oldřich Malínský (398 cm) a 3. Petr
Andrašovský (395 cm). Závodníci si
odnesli domů zážitky a hodnotné ceny a
všichni zúčastnění si užili sobotní
pohodové dopoledne.
Podzim je pro rybáře vrcholem sezóny, a
proto jsme se třetí říjnovou sobotu sešli na
výlov rybníku v parku. Jednalo se o
historicky první výlov po celkové

rekonstrukci parku a vodní plochy. Slovené
ryby se přebraly, zkontrolovaly a rozdělily,
zároveň bylo poprvé vyzkoušeno nové

stavidlo a vyloven byl také jeden malý
nadšenec. Některé ryby byly nechány na
tradiční výlov (9. listopadu), bez kterého
libčanský podzim, jako by nebyl. Protože
nám tento den nepřálo počasí, měli
návštěvníci možnost schovat se pod stany a
ohřát se u topných hříbku. Rybáři nicméně
odhodlaně od brzkých ranních hodin
neopouštěli loviště a vodu. Věříme, že
catering ani letos nezklamal, nechyběla
polévka a nápoje na zahřátí. Připraveno

bylo 100 kg kapřího masa na hranolky a cca
100 porcí uzených ryb (kapr, pstruh a
tolstolobik).

Závěrem děkujeme všem, kteří nám
pomáhají. Za celoroční podporu děkujeme
především obecnímu úřadu. Libčanským
hasičům za pomoc a spolupráci na našich
akcích. A na úplný závěr také Vám všem,
kteří jste nás přišli podpořit v našem
počínání. Bez vás by tam byla nuda.
Klidné Vánoce a mnoho sil do nového roku
Vám přejí rybáři z Libčan.

OBECNÍ A ŠKOLNÍ
KNIHOVNA
Ilona Halbrštátová

Obecní a školní knihovna sídlí v Základní
škole Libčany, ve 2. patře, vstup z atria
školy. Knihovna má pro veřejnost otevřeno
v pátek 17.00 – 19.00 hod. Školní knihovna
pro žáky je otevřena v pondělí 12.15 –
13.15 hod.
Podrobné informace o knihovně najdete na
https://knihovnalibcany.webk.cz/.
Půjčování knih a časopisů je zdarma.
Knihovní fond je průběžně doplňován o
knihy z Knihovny města Hradce Králové.
Chtěla bych poprosit touto cestou bývalé
čtenáře libčanské knihovny o navrácení
dlouhodobých výpůjček - všech knih, které
jim zůstaly doma.
Děkuji za spolupráci.

LIBČANSKÝ OBČASNÍK
VYDÁVÁ: obec Libčany
REDAKCE: Mgr. Iva Žitková
GRAFIKA: Ing. Tomáš Slavík
Neoznačené fotografie poskytly jednotlivé
organizace a spolky.
Občasník najdete i na www.libcany.cz.
Svoje připomínky či náměty k občasníku i
činnosti obce směrujte na mail
obec@libcany.cz, nebo nás navštivte na
obecním úřadě v Libčanech.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
"LIBČANSKÁ DUBINA"
Vážení spoluobčané, jménem spolku
"Libčanská dubina" bychom vám rádi
popřáli do nového roku 2020 jen to dobré,
především zdraví a hodně úspěchů jak v
osobním tak v profesním životě. Přejeme
vám krásné a poklidné prožití vánočních
svátků.




