strana č. 1

strana č. 2

Informace z radnice
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ SOUSEDÉ, ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE,
I v tradičním prázdninovém dvojčísle jsme si pro Vás připravili několik nových a aktuálních informací z dění našeho
městyse. Velmi rád bych Vás pozval na již. 18. ročník festivalu Libštátské pozdní léto 2020. Od příštího zářijového čísla
Libštátského zpravodaje pro Vás chystáme dvě nové, a pokud se budou líbit, tak i pravidelné rubriky o historii Libštátu,
tak se máte na co těšit.

KANALIZACE V LIBŠTÁTĚ
Aktuálně probíhá stavba kanalizace v úseku od historického mostu
(pod kostelem sv. Jiří) na náměstí,
kde bude napojena na ukončenou
kanalizaci u vjezdu k základní škole.
Poté by se měla zažít realizovat
kanalizace od historického mostu
směrem na Bělou (pouze k rd čp
225) a k železničnímu přejezdu
směrem na Lomnici nad Popelkou (k
rd čp 240). Dále probíhá kanalizace
v lokalitě Na hranicích, kde se brzy
Libštátská část kanalizace napojí do
té Koštálovské. Stále také probíhá
stavba kanalizace v lokalitě na Vyšehradě, kde se zároveň k této kanalizaci přikládá i nový vodovodní řád.
S majiteli domů v dotčených
úsecích, kde se provádí aktuálně
kanalizace,
pracovníci
stavby

komunikují o možnosti příjezdu
k nemovitostem.
V pátek 31. 7. 2020 proběhlo na
sále KD společné setkání s vlastníky
nemovitostí v lokalitě za mostem u
Ničů a fotbalového hřiště a s dalšími
vlastníky nemovitostí, u kterých je
naplánována domovní tlaková přečerpávající stanice. Na setkání byli
přítomni předseda a místopředseda
Dobrovolného svazku obcí Košťálov
a Libštát, projektant veřejných a
domovních přípojek pan Ing.
František Stříž a technický ředitel
firmy, která se více jak 20 let zabývá
výrobou, dodávkou, montáží a
servisem přečerpávajících domovních přečerpávajících stanic.

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

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LIBŠTÁT

V pořadí třetí jednání zastupitelstva městys Libštát se konalo 24.
června 2020 opět na sále KD
v Libštátě.
Zastupitelé schválili směnu části
pozemku pč. 19 za část pozemku pč
2 126/1 a také schválil prodej části
pozemku pč 237/1. Dále byla
projednána možnost prodloužení
STL plynovodního řadu od objektu
domu rd čp. 292 k zástavbě
v lokalitě Hliňák.
Z dalších projednávaných bodů
bylo schválení závěrečného účtu a
účetní závěrky městyse Libštát za
rok 2019. Kompletní zápis z tohoto
jednání je jako vždy k náhledu na
webových
stránkách
městyse
Libštát.
ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

LIBŠTÁT
V měsíci srpnu dojde k podpisu
smlouvy s firmou SURPMO, a.s.,
která bude změnu č. 2 územního
plánu Libštát zpracovávat.
VODNÍ ZDROJ HLIŇÁK

ČEZ Distribuce a.s. již dokončila realizaci připojení přípojkové skříně k objektu vodárny a dodavatelská firma
propojila, tak mohla stavbu dokončit. Nyní se čeká, až Firma ČEZ Distribuce osadí elektroměr, poté bude stavba ihned
zkolaudována. Dlouho očekávané zprovoznění vodního zdroje v Hliňáku se už tedy velmi blíží.
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OTEVÍRACÍ HODINY POBOČKY ČESKÉ POŠTY

Připomínáme Vám změnu otevírací doby České pošty,
s.p., která je od 1. června 2020 otevřena:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-11:00
8:00-11:00
8:00-11:00
8:00-11:00
8:00-13:15

13:00-17:00
13:00-15:45
13:00-15:45
13:00-15:45

Ne všichni si na tuto změnu zvykli, proto Vám tuto
informaci znovu připomínáme.

PALIVOVÉ DŘEVO, UPRAVENÝ CENÍK

Městys Libštát nabízí k prodeji palivové dřevo:
Palivové dřevo – polena pm 500,- Kč
Palivové dřevo – polena nestandartnípm 400,- Kč
Palivové dřevo – kulatina m3 450,- Kč
Palivové dřevo – kulatina nestandartní m3 350,- Kč
V případě Vašeho zájmu intenzivně zvažujeme
možnost nabízet a prodávat již námi naštípané dřevo
(pomocí štípacího poloautomatu).

LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ PŘED 25 LETY | ROČNÍK 12 - Č. 6. SRPEN ZÁŘÍ 1995
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.

ROZLOUČILI JSME SE
12. června 2020 zemřela ve věku nedožitých 90 let paní Libuše Křížová
Čest její památce.

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ
Fotografii na titulní stranu vyfotografoval pan Ladislav Stránský
DS Holding a.s..

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V měsících červenci a srpnu slaví
své životní jubileum
pan Štěpán Boško,
paní Dana Konopáčová,
paní Marie Pospíchalová
a paní Jana Šindelářová.
Všem srdečně blahopřejeme!
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KOVOVÝ ODPAD A KONTEJNER URČENÝ KE SBĚRU JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
Konečně
máme
v Libštátě
možnost třídit kovový odpad. Šedý
kontejner určený právě ke sběru
kovů je umístěn u vjezdové brány ke
sběrnému místu za objektem KD.

Věřím, že tak jako jsme se naučili
perfektně třídit odpady z papíru, skla
a plastů, naučíme se třídit i tuto
novou komoditu a kovy již nebudou
končit v popelnicích a na skládkách.

Mezi nejčastěji vyhazované kovy
patří plechovky od piva, limonád
nebo v podobě deodorantů. Do
nových kontejnerů patří také
plechovky od konzerv, kovové tuby,
alobal, kovové zátky, víčka, krabičky,
hřebíky, šroubky a další drobné
kovové odpady.
Naopak bychom neměli do
kontejnerů odkládat plechovky od
barev, olejů a jiných nebezpečných
látek. Tlakové nádoby ani domácí
spotřebiče a jiná vysloužilá
elektronická zařízení složená z více
materiálů rovněž do šedých
kontejnerů nepatří.
Dále také připomínáme, že na
tom samém místě máme k dispozici

také kontejner určený ke sběru
jedlých olejů a tuků, které lze do
nádoby
vhazovat
v pevně
uzavřených PET lahvích.
V úctě k Vám Pavel Janata | starosta

Historie a současnost
DŮM ČP. 20
Dům číslo popisné 20 kupuje 6. Ledna 1780 od Fr. Štěpánka Jiří Dušek. Roku 1849 zde byla krátce zřízena druhá
třída školy, první byla v domě čp 2. Kolem roku 1880 zde bydlel koňař Prášil, po roce 1917 pekař Josef Sucharda. Při
sčítání roku 1921 jsou zde zapsány 3 rodiny, 10 osob. V podloubí domu měl řeznictví Jarolím Václavík, později řeznictví
přestěhoval do domu čp. 16. Podloubí bylo zrušeno a přestavěno roku 1951. Roku 1973 byla přistavena další přístavba.
Dům zdědili Vlčkovi.
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DŮM ČP. 19
Původní stavení čp 19 stálo na náměstí, po zboření toto číslo dostalo stavení na Hoření konci. Stálo mezi čp 95 a
Oleškou. 16. února 1809 koupil pozemek od obce a postavil domek Jan Krejčů. Již 6. Září 1810 to kupuje Jan Kříž. Při
sčítání lidu z roku 1921 jsou zde zapsány 2 rodiny, 4 osoby. Bydleli zde Dejmkovi, dokud nekoupili dům čp. 104. Dříve
zde byla kovárna. Počátkem 50. let byl dům zbourán. Současné čp. 19 postavil Karel Hradecký v roce 1966 na novém
místě – na Malé straně. 2. Srpna 1983 byla povolena nástavba dřevěného seníku na stávající zděnou kůlnu. Od roku
2008 jsou vlastníky Jan Hradecký a Mihulková Alena, v roce 2010 jsou prováděny stavební úpravy a nová omítka.

Místní lidová knihovna
KNIHOVNA JE V OTEVŘENÁ I BĚHEM PRÁZDNIN!
S radostí oznamujeme, že jsme
zprovoznili systém Trititus, který nám
přináší mnoho nových výhod.
Jednou z nich je online vyhledávání
a rezervace knížek v našem
katalogu: https://semily.tritius.cz/libra
ry/libstat/
V současné době je v systému
přes 500 knih, což ovšem zdaleka
není konečné číslo. Usilovně
pracujeme, aby byl seznam knih co
nejdříve kompletní.

K vytvoření čtenářského účtu
navštivte knihovnu ve čtvrtek 14.00 17.00. Registrační poplatek je 50
Kč/rok (děti do 15 let 30 Kč/rok)
Při založení nového čtenáře
v novém systému, dostane každý
přihlašovací údaje do svého účtu, ve
kterém může online nahlížet na
všechny výpůjčky a rezervovat nové
knihy.
Z kapacitních důvodů jsme
nuceni omezit příjem darů. V

knihovně je nutné zachovat prostor
pro nové knížky, proto jsme omezili
příjem pouze na knihy vydané po
roce 2010 a knihy z klasické
literatury.
Knihovna
není
přísupná
bezbariérově, proto je pro osoby se
zdravotním
znevýhodněním
u
schodů zvonek.
Vážíme si Vaší podpory a těšíme
se na návštěvu každý čtvrtek.
Anežka Plívová
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Akce v Libštátě
ZÁVODY KOČÁRKŮ
V neděli 6. 9. 2020 proběhne
v Libštátě na hřišti u pečovatelského
domu charitativní akce Závody
kočárků – Strollering.
Registarce pro soutěžící bude od
14.30, předběžný konec v 17.30.
Akce plná zábavy a her, bohatá
tombola, občerstvení, skákací hrad.
Kola a odrážedla s sebou.

HISTORIE ZEMĚDĚLSTVÍ V LIBŠTÁTĚ
Od 5. do 13. září bude probíhat v Kulturním domě v Libštátě výstava
Historie zemědělství v Libštátě.
Výstava bude zahájena v sobotu ve 14.00 a otevřená až do 19.00.
Výstava bude dále dostupná denně od 14.00 do 18.00.
Na výstavě bude možné vidět nejstarší dokumenty, pracovní pomůcky,
stroje, vše od nejstarších dokumentů po konec JZD, krátce se dozvíte také o
nové historii.

TÁBORANKA, DECHOVKA Z KOŠŤÁLOVA
Letošní „koronavirové jaro“ nám
všem
poněkud
zkomplikovalo
situaci. Přesto jsme s Táborankou
pravidelně zkoušeli a obměnili
repertoár
několika
novými
skladbami, abychom Vám mohli
zahrát a zazpívat kromě klasiky opět
i
něco
netradičního.
Jako
každoročně přinášíme i letos
informaci o termínech vystoupení
dechové hudby Táboranka v druhé
polovině letošního roku, kdy se snad
bude situace stabilizovat. Několik
oslav výročí založení spolků, sjezdů
rodáků a koncertů bylo zrušeno či
odloženo, ale od července se vše
vrací do normálních kolejí.

Mimo jiné se můžete těšit na
sousedské vystoupení 19. Července
na Klepandě a již 18. Přehlídku
dechových hudeb v Košťálově,
kterou
připravujeme
společně
s hasiči a Obcí tradičně na první
sobotu v září (letos 5.9. od 13:00
hod) na hasičském areálu Pod
Kozlovem. Kromě dechových hudeb
vystoupí i mažoretky, košťálovský
soubor břišních tanečnic a možná i
někdo další. Hostem z Moravy bude
tentokráte
kvalitní
krojovaná
dechová hudba Moravská Veselka.
Předprodej vstupenek v ceně 120 Kč
byl již zahájen.
Na oplátku se podíváme na

Moravu a nejspíše pojedeme
autobusem, rádi vezmeme případné
zájemce s sebou. Budete-li se chtít
zúčastnit zájezdu a společného
vysoupení Táboranky a Moravské
Veselky se známým zpěvákem a
televizním moderátorem Jožkou
Šmukařem 7. Listopadu v Pavlovicích u Přerova, stačí se přihlásit na
tel. 604 325 822. Pro úplnost
uvádíme letošní zatím neodehraná
vystoupení Táboranky (aktuálně na
www.taboranka.cz):
So 15.8.2020 Střeleč – poutní
koncert (14:00)
Ne 16.8.2020 Nemyčeves – 50.
Výstava mečíků (12:00)
So 5.9. 2020 Košťálov – 18.
Přehlídkla DH (13:00) DH Semilská
12, Český ráj Všeň, Táboranka,
Moravská Veselka, mažoretky
Lomnice n. P., orientální tanečnice
Košťálov, Mgr. Petr Ochman
So 7.11.2020 Pavlovice u
Přerova – Zahorské odpoledne
(17:00) s Moravskou Veselkou a
Jožkou Šmukařem
So 14.11.2020 Tatobity KD –
Odpoledne s Táborankou (14:00)
So 28.11.2020 Košťálov – 18.
Rozsvícení ván. Stromu (15.00)
Ne 13.12.2020 Jablonec n.N.
Eurocentrum – taneční odpoledne
(14:00)
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