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Informace z radnice 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ SOUSEDÉ, ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE, 
Vláda ČR pomalu rozvolňuje všechna vydaná nařízení a opatření a začínáme se vracet k životu před koronavirem. 

Jak se nám povede, jak vše bude fungovat a jak se nám bude žít, to však nedokáže nikdo odhadnout. Věřím, že to 
nebude jednoduché, ale také věřím, že to všichni, když budeme chtít, zvládneme. 

A aby nám tu lépe bylo, tak Vás srdečně zvu na netradiční „pouťový víkend“ nazvaný LIBŠTÁT dětem. Těšme se na 
atrakce pro děti i dospělé, stánkový prodej a klasické občerstvení na Stopce. Libštát náměstí 19-21. 6. 2020 od cca 9-18 
hodin. V sobotu 20. 6. 2020 od 20 hodin zábava na Kiosku, hraje skupina Suffering Souls. 

 

KANALIZACE V LIBŠTÁTĚ VODNÍ ZDROJ HLIŇÁK

Aktuálně probíhá stavba kanali-
zace v úseku od budovy Úřadu 
městyse Libštát čp. 198 po 
křižovatku silnic II/283 a II/286 (Na 
Hranicích). Úsek komunikace od 
zdravotního střediska po křižovatku 
Na Hranicích je bohužel úplně 
neprůjezdný (kanalizace je umístěna 
s ohledem na stávající podzemní 
sítě uprostřed silnice a nejde 
realizovat tak jako v úseku od domu 
manželů Čechových po zdravotní 
středisko, kde se dalo auty ještě 
okolo stavby projet) a to až do doby, 
než se s kanalizací dostaneme za 
křižovatku Na Hranicích. Poté bude 
úsek otevřen. 

Se stavbou kanalizace se velmi 
rychle pokračuje v úseku od mlýna 
k tenisovému kurtu a za mlýnem 
směrem k lávce na Malou stranu.  

Naopak stavba kanalizace na 
Vyšehradě se na chvilku přerušila 
z důvodu nečekaného odvolání čety 
řemeslníků, kteří tento úsek realizo-
vali. Intenzivně řešíme, aby stavba 
v tomto úseku pokračovala co nejdří-
ve, hlavně s ohledem na platnou 
uzavírku, která byla naplánována do 
26. 6. 2020 a určitě bude časově 
posunuta. Nečekané a neplánované 
rozfrézování celého Vyšehradu nám 
všem celou situaci ještě zhoršilo a 
zkomplikovalo. Firma má za úkol 
každý týden tuto rozfrézovanou silni-
ci udržovat pro majitele nemovitostí 
sjízdnou. 

Jakmile bude průjezdná komuni-
kace od budovy Úřadu městyse 
Libštát čp. 198 po křižovatku silnic 
II/283 a II/286 (Na hranicích), tak 
bude ihned následovat úplná 

uzavírka krajské silnice II/283 
v úseku od křižovatky se silnicí 
III/28311 po budovu čp 9 
(provozovna COOP). A začne se 
realizovat kanalizace z náměstí 
směrem  na Bělou ( pouze k rd čp 
225) a k železničnímu přejezdu 
směrem na Lomnici nad Popelkou (k 
rd čp 240). Předpokládané datum 
uzavírky je v termínu od 25. 6. 2020 
do 30. 9. 2020. V této souvislosti se 
budou plánovat i objížďkové jízdní 
řády autobusu. 

S majiteli domů v dotčených 
úsecích, kde se provádí aktuálně 
kanalizace, pracovníci stavby 
komunikují o možnosti příjezdu 
k nemovitostem.  

Neopomenu jako vždy dodat, že 
velmi pěkně děkuji Vám všem, že 
stavbu kanalizace tolerujete a 
vnímáte jako stavbu, která nám 
všem usnadní život, neboť pak již 
nebude nutné jakkoli prodlužovat 
nám všem již určitě propadlé 
povolení k nakládání s vodami, 
nebude nutné dovybavovat Vaše 
čisticí zařízení (které nesplňuje nové 
nařízení a požadované hodnoty) o 
jakékoliv filtry nebo celé náhrady a 
čističky, ale hlavně nám všem 
odbyde povinnost odebírat a 
vyhodnocovat odběrů vzorků z 
vypouštěných odpadních vod, které 
je většinou nařízené na min. 2x rok.  

V případě jakýchkoliv dotazů se 
určitě zastavte na radnici, kde Vám 
velice rád zodpovím Vámi 
požadované otázky. 

ČEZ Distribuce a.s. dokončuje 
realizaci připojení přípojkové skříně 
k objektu vodárny. Po kolaudačním 
řízení tohoto připojení bude ihned 
zkolaudována i stavba vodního 
zdroje Hliňák. Poté bude spuštěn 
zkušební provoz a následně budeme 
konečně zásobovat vodovodní řády 
naší libštátskou vodou. 

KRAJSKÉ VOLBY 2020 

Volby do krajských zastupitelstev 
České republiky v roce 2020 
proběhnou v pátek a v sobotu 2. a 3. 
října 2020.  

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ 

fotografii na titulní stranu 
vyfotografoval starosta Pavel Janata. 

PALIVOVÉ DŘEVO 
 UPRAVENÝ CENÍK 

Rada městyse Libštát stanovila 
nové ceny za prodej palivového 
dřeva takto: 

Polena  pm  
500,- Kč (dříve 600,-) 

Polena nestandartní pm 
 400,- Kč (dříve 500,-) 

Kulatina m3  
450,- Kč (dříve 600-) 

Kulatina nestandartní  m3 

 350,- Kč (dříve 500,-) 
 

V případě Vašeho zájmu inten-
zivně zvažujeme možnost nabízet a 
prodávat již námi naštípané dřevo 
(pomocí štípacího poloautomatu).



    strana č. 3 

Informace z radnice 
INDIVIDUÁLNÍ ÚČELOVÉ DOTACE POSKYTOVANÉ MĚSTYSEM LIBŠTÁT ORGANIZACÍM A SPOLKŮM NA ROK 2019 

Rada městyse na základě 
přijatých žádostí a následném 
projednání schválila účelové dotace 
poskytované organizacím a spolkům 
na činnost v roce 2020.  

O přidělení účelové dotace a 
k podpisu smlouvy budou 
organizace a spolky informovány a 
vyzvány dopisem. Ti, co zatím 
nepožádali, mají možnost ještě 
požádat.

       Schválené účelové dotace: 
Český rybářský svaz - MO Košťálov  

   6 000,- Kč  
ŠK Libštát - šachový klub 

40 000,- Kč 
TJ Jiskra | mládež fotbal   

  30 000,- Kč 
Český svaz včelařů - MO Libštát  

  10 000,- Kč 

 

Svaz diabetiků   
  3 000,- Kč 

Farní sbor ČCE v Libštátě 
25 000,- Kč 

Fokus obč. sdružení Semily   
5 000,- Kč 

Muzeum Lomnice nad Popelkou   
5 000,- Kč

LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ | ROČNÍK 12 - Č. 6. ČERVEN 1995 
Libštátský zpravodaj před 25 lety a články staré 25 let jsou přílohou na webových stránkách městyse Libštát a 

facebooku. S ohledem na některé velice zajímavé články, které je dobré připomenout, jsem se rozhodl zveřejnit některé 
opravdu zajímavé top články přímo do aktuálního čísla zpravodaje.  

 

       V úctě k Vám Pavel Janata | starosta 



   strana č. 4 

Historie a současnost 
DŮM ČP. 18 

„20. března 1752 kupuju dům čp. 18 Jiří Hadinec od otce Jana Hadince“. 23.8.1869 byl dům zakoupen pro 
evangelickou faru augsburského vyznání za 2 550 zlatých, bydlel zde farář Kristian Pospíšil. 1873 byl dům opět prodán 
a koupeno čp. 35. Kolem roku 1900 zde měl Jan Kříž hostinec, říkalo se zde „V kufru“. Od roku 1921 zde Emanuel 
Fejfar provozoval obchod „V kufru“. Při sčítání lidu v roce 1921 jsou zde zapsány 3 rodiny – 8 osob. V letech cca 1933 - 
1946 zde provozuje Jan Višňák pekařství. Nyní majitelka příbuzná Bohuslava Leblová. 

 

Ze stolu Ministerstva životního prostředí 
PROGRAM PODPORY OBNOVY PŘIROZENÝCH FUNKCÍ KRAJINY

Další adaptační opatření pro 
zmírnění dopadů klimatické změny 
na vodní, nelesní a lesní ekosystémy 
mají zelenou. Od pondělí 1. června 
2020 se otevírá příjem žádostí do 
nové výzvy pro předkládání žádostí 
o poskytnutí podpory v rámci 
programu Podpora obnovy 
přirozených funkcí krajiny. 

Výzva je určena pro externí 
žadatele, kteří mohou žádat na 
opatření v rámci podprogramů pro 
adaptaci vodních, nelesních a 
lesních ekosystémů na změnu 
klimatu (podprogramy 115D174, 
115D175 a 115D176). Konkrétně 
mohou žádat fyzické a právnické 
osoby, obecně prospěšné 
organizace, obce, občanská 

sdružení, příspěvkové organizace, 
organizační složky státu, státní 
organizace a státní podniky. 

Výzva cílí na podporu opatření 
přispívajících k boji se suchem a 
vytvářejících ekostabilizační funkce 
krajiny, ať už jsou to žádosti na 
obnovu krajinných struktur ve formě 
výsadeb stromořadí, mezí a remízků 
či extenzivních sadů a také na 
budování vodních prvků, jako jsou 
tůně a mokřady podporující 
přirozený vodní režim v krajině. Dále 
jsou přijímána opatření zvyšující 
diverzifikaci lesních porostů 
výsadbou a ochranou druhově 
vhodných dřevin, opatření k omezení 
fragmentace krajiny a na podporu 
biodiverzity formou vhodného 
managementu či ochranou 
přirozených biotopů. 

Program poskytuje investiční i 
neinvestiční finanční prostředky až 
do výše 100 % způsobilých nákladů. 
Maximální výše podpory je 250 tisíc 

korun včetně DPH na lesní a nelesní 
opatření a 1 milion korun včetně 
DPH na vodní opatření. 

Program Podpora obnovy 
přirozených funkcí krajiny je tradiční 
ekonomický nástroj pro péči o 
přírodu a krajinu. V uplynulém 
programovém období, tedy mezi lety 
2009 - 2018, bylo díky němu 
realizováno přes 1000 projektů 
externích žadatelů za cca 130 
milionů korun. Nejčastěji to byla 
opatření na výsadbu dřevin a tvorbu 
tůní. V loňském roce MŽP schválilo 
nový programový dokument na 
období 2019 – 2023 a hned v prvním 
roce podpořilo na 60 žádostí. 
Aktuální výzva je vyhlášena jako 
průběžná s termínem zahájení 
příjmu žádostí 1. 6. 2020 a 
ukončením příjmu žádostí 15. 9. 
2020 nebo do vyčerpání finanční 
alokace. Znění Výzvy č. 2/2020 
včetně dokumentace Programu a 
dalších příloh mzp.cz/cz/druhavyzva. 

Tiskové oddělení MŽP 

Společenská rubrika 

V měsíci červnu slaví své 
životní jubileum 

paní Zdenka Řeháčková. 

Srdečně blahopřejeme. 
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Akce v Libštátě 
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Akce v Libštátě 
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