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Okénko starosty 

Vážení spoluobčané, milí sousedé, čtenáři Libštátského zpravodaje,

přesně před rokem jsem Vás 
v únorovém čísle Libštátského zpra-
vodaje heslovitě seznámil s plánova-
nými, připravovanými akcemi, vizemi, 
sny a přáními, co by si náš městys 
zasloužil, co potřebujeme nutně 
realizovat, vyřešit atd., tak aby byl 
náš Libštát krásnější a příjemnější a 
pohodlnější pro náš život. Pořadí 
bylo čistě náhodné a o všech záleži-

tostech samozřejmě rozhodovalo a 
rozhoduje zastupitelstvo, které má 
poslední slovo v tom, co se v daném 
roce bude realizovat.  

Pojďme si tedy připomenout, 
co se nám podařilo realizovat, co 
zatím ne, a jaké další akce, vize, sny 
a přání jsem představil na ustavu-
jícím jednání zastupitelstva v listopa-
du loňského roku.

 

Zde je stručný a heslovitý výčet 2018, doplněný o skutečný stav:

• výstavba kanalizace a souběžně 
s ní výměna starého vodovodního 
řádu | realizace začne v roce 2019 

• vodní vrt v Hliňáku s vodárnou a 
napojením na vodovodní řád | reali-
zace začne na jaře 2019  

• rekonstrukce mostu u p. Včeláka | 
dokončeno v roce 2018 

• oprava opěrných zdí mostu na ho-
řením konci | realizace naplánována 
na rok 2019 

• realizace nové komunikace v lo-
kalitě na Vyšehradě pro 4 rodinné 
domy | 1. etapa je hotová, po vý-
stavbě všech 4 rodinných domů 
bude akce dokončena (obrubníky, 
chodníky, finální asfalt, propustek a 
dopravní značení) 

• oprava úniku vody osazením čistič-
ky a celková rekonstrukce koupaliště 
včetně jejího zázemí | na konci roku 
2018 bylo zadáno vypracování studie 
celkové rekonstrukce koupaliště, 
realizace 2019 nebo 2020 

• demolice objektu č. p. 31 | v roce 
2018 byla zadáno vypracování pro-
jektové dokumentace demolice stav-
by, zatím stále čekáme na dodání  

• restaurování kamenného kříže u 
dílen ADV | akce je hotová, bude 
dokončeno oplocení a osázení pěk-
nými rostlinami či keři 

• oprava historických kostelních 
věžních hodin | dokončeno v únoru 
2019 

• vydání nových aktuálních pohledů 
Libštátu | realizováno v roce 2018 

• dokončení rekonstrukce a proná-
jem bytů ve školce a č. p. 32 | dokon-
čeno v roce 2018 

• kuchyňský kout s posezením pro 
zasedací místnost a knihovnu | do-
končeno v roce 2018 

• úprava odvodnění propustku u 
mostu sv. Jana | dokončeno v roce 
2018 

• zakoupení 2 automobilů pro po-
třeby DPS a technické skupiny měs-
tyse Libštát | realizováno v roce 2018 

• oprava multikáry | dokončeno 
v roce 2018, vč. technické kontroly 

• vize libštátské sportovní střelnice | 
stále řešíme a chceme, hledáme 
vhodnou lokalitu 

• oprava komunikace k nádraží ČD, 
k bytovkám pod zastávkou ČD, 
svojeckým lesem, Končiny | reali-
zováno v roce 2018, komunikace 
svojeckým hájem čeká finální dokon-
čení na jaře roku 2019 

• oprava a postupná výměna starých 
stožárů osvětlení a postupný 
přechod na LED žárovky | v roce 
2018 bylo vyměněno 9 starých lamp 
v lokalitě na náměstí a směrem na 
Ptačák, je naplánovaná další 
výměna starého veřejného osvětlení, 
hlavně od kostela směr Bělá 

• pozemkové úpravy | v roce 2018 
byl započat celý zdlouhavý proces 

• změna územního plánu Libštátu 
s umožněním nové výstavby v loka-
litě na Větrově, směrem na Končiny | 
v roce 2018 byla odstartována 
změna územního plánu, která bude 
dokončena v roce 2019 

• půdní vestavba v objektu Úřadu 
městyse Libštát s využitím např. 
klubovny pro spolky atd. | řešíme 

• dokončení terasy u KD o sklad pod 
terasou se zábradlím a stojany na 
kola | započato v roce 2018 a 
dokončeno bude na jaře roku 2019 

• dokončení pomníku padlým za 
úřadem městyse | dokončeno a slav-
nostně odhaleno na podzim roku 
2018 

• projekt a realizace stavby tech-
nického zázemí u kina místo stáva-
jících kolen | pozastaveno, řešíme 
jinou lokalitu 

• zakoupení Kovozávodů s možností 
výstavby sběrného dvora | stále hod-
ně aktuální, na Kovozávody máme 
předkupní právo 

• vize využití objektu kina | řešíme  

• úprava zpevněné plochy u školy 
včetně opravy zábradlí | realizováno 
a dokončeno v roce 2018 

• dostavba technického zázemí k ví-
ceúčelovému hřišti za školou, s vr-
hem koulí, včetně osvětlení a nut-
nými chodníčky propojujícími školu a 
školku | s částečnou výstavbou se 
započne v roce 2019 

• pokračování chodníku od Úřadu 
městyse Libštát směrem na Košťálov 
| bylo zadáno vypracování projektové 
dokumentace, včetně možnosti 
parkování pro satelitní dům 

(Pokračování na straně č. 3)

Slavnostní vítání občánků 2019 
 Jarní termín slavnostního 
vítání nových občánků plánujeme 
v měsíci květnu, přesný termín 
bude ještě upřesněn. Po narození 
děťátka je nutné vyplnit přihlášku 
k vítání občánků a donést ji na 
úřad. Přihláška je k dispozici na 
internetových stránkách městyse 
Libštát nebo k vyzvednutí v kan-
celáři radnice. Přihlášku je nutné 
podat do konce března 2019. 
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• výstavba oddychového parku za 
Úřadem městyse Libštát se zakom-
ponováním pamětní desky padlým | 
realizováno a hotovo na podzim roku 
2018, už stačí umístit jen lavičky a 
koš na odpad 

• realizace volnočasové plochy za 
objektem COOP | řešíme možný 
lesoparčík, nebo dopravní hřiště, 
včetně opravy stávající dřevěné 
chatky, která by mohla sloužit jako 
technické zázemí pro pořádání akcí  

• výměna okenních a dveřních 
výplní včetně zateplení v objektu č.p. 
32_Kampelička | objekt by si to už 
opravdu zasloužil, uvidíme  

• stříška nad vstupem do obchodu 
v č.p. 32 (potraviny U Františka) | 
realizace naplánována na rok 2019 

• výměna okenních a dveřních výpl-
ní v objektu KD Libštát včetně zatep-
lení a posouzení statiky střechy nad 
sálem KD za účelem zateplení | 
objekt by si to už opravdu zasloužil, 
uvidíme 

• změna vytápění bytu a ubytovny 
v KD z přímotopů na jiný zdroj | 
řešíme 

• přístavba boční či čelní tribuny ke 
sportovní hale sloužící pro diváky 
sportovních zápasů | bylo by to fajn 

• pořízení nového dopravního auto-
mobilu pro jednotku sboru dobro-
volných hasičů s přispěním dotace | 
věřím, že se podaří v roce 2019 

• modernizace prostor „hasičárny“ 
v KD vč. zřízení umývárny, šatny | 
řešíme  

• pořízení klimatizace do obřadní 
místnosti | nutné v roce 2019 

• propojení chodníku od DPS – směr 
školka a škola | řešíme  

• řešení ujíždějícího svahu u silnice 
vedoucí od náměstí směr Větrov | 
řešíme intenzivně  

• zemní a trvalé napojení dřevěné 
stavby kiosku v areálu Hliňáku na 
vodovod a elektřinu | budeme řešit 
v roce 2019 současně se stavbou 
vrtu 

• úprava bujné zeleně na svahu u 
kostela sv. Jiří s vybudováním 
odpočinkové zóny u plochy parko-
viště | v plánu v roce 2019 

• dokončení zábradlí u chodníku od 
úřadu směrem k Větrovu | dokon-
čeno v roce 2018 

• realizace zkratky z lokality Hoření 
konec přes Janatovu komoru k nád-
raží ČD | bylo by to fajn 

• modernizace interiéru školky a rea-
lizace nových zpevněných ploch 
místo dožitého asfaltu | realizováno 
v roce 2018 

• modernizace učebny fyziky a 
chemie ve škole | realizováno a do-
končeno v roce 2018 

• výměna střešní krytiny na objektu 
domu DPS | řešíme, a to i včetně jiné 
možnosti prosvětlení podkrovních 
bytů, než jenom střešními okny 

• přechod pro chodce na náměstí a 
k úřadu | bylo zadáno vypracování 
projektové dokumentace 

• nové autobusové zastávky včetně 
zálivu atd. | bylo zadáno vypracování 
projektové dokumentace 

• rozvíjení partnerských vztahů ve-
dení městyse Libštát a německého 
města Ortrand a navázání spoluprá-
ce v oblastech vzdělávání, kultury, 
sportu a cestovního ruchu | snažíme 
se  

 

Další akce, vize, sny a přání 2019 - ?

• legalizace kiosku - jeho napojeni 
na veřejný vodovod a kanalizaci, 
dovybavit prostory koupaliště o herní 
prvky pro děti  

• přimět Liberecký kraj k opravě 
soch svatého Jana Nepomuckého a 

sv. Václava na historickém kamen-
ném mostě 

• úspěšně po 4 letech úsilí dokončit 
navracení hlavní silnice na nepře-
hledné křižovatce pod kostelem sva-
tého Jiří na Lomnici nad Popelkou  

(Pokračování na straně č. 4)

Místní poplatky a dlužníci 

Dovolujeme si Vás 
informovat, abyste včas zaplatili 
místní poplatky za odvoz odpadů a 
poplatek za psy. Platit je možné na 
Úřadě městyse Libštát, nebo na 
číslo účtu 4428581/0100, do 
variabilního symbolu uveďte číslo 
popisné nemovitosti.  
 

Poplatek za odvoz odpadů 
je 500,- za osobu a je nutné 
zaplatit do 30. 6. 2019, studenti do 
31. 10. 2019 (nutné potvrzení o 
ubytování). 
 

Poplatek za psa je nutné 
zaplatit do 30. 4. 2019. Částka za 
jednoho psa je 100,- Kč, za 
dalšího 150,- Kč, důchodci platí za 
jednoho psa 50,- Kč a za dalšího 
psa 75,- Kč. 
 

Veškeré změny je nutné nahlásit 
do 15 dnů. 
 

Stále evidujeme tyto pohledávky 
libštátských dlužníků: 
za rok 2018 nezaplatilo 28 osob za 
odpady a 3 osoby za psa,  
dále nám stále dluží za rok 2017 
pouze za odpady 4 osoby, v roce 
2016 nezaplatilo 5 osob, za rok 
2015 nezaplatilo 5 osob, v roce 
2014 nezaplatily 3 osoby, v roce 
2013 nezaplatily 2 osoby, v roce 
2012 nezaplatily 4 osoby, v roce 
2011 nezaplatily 4 osoby a v roce 
2010 nezaplatily 3 osoby.  
 

Vyzýváme tímto výše 
uvedené dlužníky, kteří si jsou 
dlužné částky vědomi (neustále 
od nás dostávají upozornění), 
aby tyto dluhy uhradili. Nebo 
budeme muset, ač neradi, 
přistoupit k radikálnějšímu vy-
máhání těchto pohledávek. 
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• nová autobusová zastávka na 
hranicích  

• cyklostezka Košťálov – Libštát – 
Bělá 

• stezka přes 3k (kostely) a kamen-
né kříže (turistický ruch) 

• nový web (i na mobilní zařízení), 
včetně video průvodce Libštátem  

• 2022_700 let Libštátu (první 
zmínka) příprava oslav výročí 

• prodloužení vodovodních a kanali-
začních řádů k lokalitám pro vý-
stavbu nových rodinných domů 

• v rámci pozemkových úprav se 
vypořádat s účelovými a místními 
komunikacemi, které by pak byly na 
obecních pozemcích a mohli bychom 
na jejich opravy čerpat dotace 

• více náš městys zviditelnit, aby-
chom přilákali do naší obce turisty 

• zainvestovat do technického záze-
mí v Hliňáku, kde se koná každo-
ročně mnoho akcí (voda, kanalizace, 
elektřina, krytý přístřešek zpevněné 
plochy - doposud se vše řeší vždy 
napojením z DPS) 

• realizace společného venkovního 
zázemí pro školku a školu (venkovní 
třídy) 

• výměna střešní krytiny na objektu 
školky 

• výměna střešní krytiny na objektu 
školy v prostoru nad sociálním zaří-
zením (asfaltový šindel je již dožitý) 

• společně s nutnou výměnou 
špatné krytiny na objektu DPS i 
projekčně vyřešit podkrovní byty, ve 
kterých jsou střešní okna, ze kterých 
je vidět pouze do nebe, a to včetně 
startovacích bytů 

• vyřešit v létě možnost ukládání 
bioodpadu (hlavně trávy) v některých 
lokalitách 

• rekonstrukce sklepa v radnici 

• vyřešit umístění sběrného stano-
viště v lokalitě Na Končinách a zkul-
turnit sběrná stanoviště kontejnerů 
v lokalitě na hořením konci, pod ško-
lou, na Malé Straně, u kina, u KD, u 
železničního přejezdu na Bělou, na 
Větrově a na Ptačáku 

• celková rekonstrukce ředitelského 
domu u školy 

• opravy dřevěných laviček v příro-
dě, nová lavička v lokalitě na Kav-
kázku 

• dřevěné obložení gabionových 
schodů u venkovního sportovního 
hřiště za školou, sloužící k sezení 

• řešit ujíždějící svah pod komuni-
kací na Malé Straně 

• vyřešit nepřehledné místo za láv-
kou směrem na Zaječák (vzrostlé 
husté smrky na hranici pozemků) 

• snaha o ještě větší třídění odpadu 
a možnost nabídku rozšířit o plecho-
vky 
 

• vyřešit parkování pro učitele a pro 
návštěvníky haly a venkovního hřiště 
za školou novými parkovacími místy 
u Divišů a u cesty k DPS, včetně 
zřízení zpevněného chodníku ke 
škole 

• snaha o dohodu a možnost propojit 
chodníkem břeh u Olešky od lávky 
na Zaječák k historickému mostu  

• připravit manipulační prostor pro 
uskladnění kůrovcovitého dřeva, 
možnost prodávat štípané dřevo, 
zakoupení štěpkovače 

• celková rekonstrukce podlahy a 
obložení ve staré tělocvičně 

• snaha o spolupořádání společného 
reprezentativního plesu městyse se 
sportovci 

• odkoupení a následná celková 
rekonstrukce historické a významné 
stavby Kramářovy vily   
 

Pokud budete mít zajímavé 
nápady, doporučení a vize, co a jak 
zlepšit, vyřešit, provést, realizovat, 
tak se nám je nebojte říci. Je to náš 
Libštát. 
 

Libštátský zpravodaj | ročník 11 
- č. 2 únor 1994 | před 25 lety 

Je přílohou na webových strán-
kách městyse Libštát a facebooku.

V úctě k Vám Pavel Janata | starosta 

Děje se ve škole  

Co je na Masarykově základní škole nového?

Leden byl na naší škole 
určitě především ve znamení blížící-
ho se pololetního vysvědčení, ale 
proběhly i další akce, tentokrát hlavně 
sportovní. 
Děvčata z 5. třídy (základní hráčky: 
K. Boudná, N. Hradecká, E. Piry, M. 
Šepsová, náhradnice: K. Bouchnero-
vá, M. Hodboďová) reprezentovala 
naši školu v dívčím krajském finále ve 
florbale, které se konalo v úterý 22. 
ledna v Liberci. Hrálo se 2x8 minut ve 

dvou skupinách po 3 týmech (každý 
s každým). Tuto kategorii naše dívky 
vyhrály a postoupily do semifinále s 
děvčaty ze Semil. I tento tým porazily 
a tím se posunuly do finále, kde je 
čekal těžký soupeř ze Smržovky -  
jediný, kterého se nepodařilo porazit. 
Takže naše dívky skončily na úžas-
ném druhém místě. V pondělí 21. 1. 
2019 se žáci 7. třídy vydali do Koře-
nova na chatu Zvonice, aby zde na 
rozmezí Krkonoš a Jizerských hor 

strávili pět dní a naučili se jezdit nejen 
na sjezdových lyžích, ale také na 
běžkách. Letos nám přálo počasí, 
sluníčko nás hřálo téměř celý týden a 
sněhu bylo opravdu hodně. Příjemný 
byl i pobyt na horské chalupě, kde 
měly děti ve večerních hodinách 
přednášky, které se jim budou hodit 
do života, například první pomoc, 
desatero chování na lyžích či 
přednášku na téma mazání lyží. 

(Pokračování na straně č. 5) 
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Škola (Pokračování ze strany č. 4)

Děti si pobyt užily a jistě budou na 
tento týden vzpomínat hodně dlouho. 
Další akce se zúčastnili žáci 1. stup-
ně. Dne 29. 1. 2019 navštívil naši 
školu pan Jiří Šulc, který je Grass-
roots trenérem mládeže pro okres 
Semily. V rámci projektu Škola v po-
hybu, který je zaměřen na všeobec-
nou pohybovou průpravu dětí v 
mateřských školách a na prvním 
stupni základních škol, nachystal pro 
naše žáky netradiční hodinu tělesné 
výuky. Žáci se aktivně zapojili do 
připravených aktivit a budou se moci 
těšit i v dalších hodinách ze spor-
tovních pomůcek (skládacích branek, 
plné sítě míčů, rozlišovacích dresů, 
lana na přetahování a barevných 
met), které jsme díky tomuto projektu 
obdrželi.   Během roku 2018 se nám 
podařilo získat dotaci ve výši 
959 730 Kč na modernizaci učebny 

F-Ch. Cílem projektu je zvýšit kvalitu 
vzdělávání, aby učebna splňovala 
požadavky na moderní výukové zá-
zemí s důrazem na možnost praktic-
kého zapojení žáků a aby byl umož-
něn bezbariérový přístup do učebny 
osobám s omezenou schopností po-
hybu. Odborná učebna bude využí-
vána i pro mimoškolní aktivity (příro-
dovědný kroužek – se zaměřením na 
badatelskou činnost) a k doučování 
žáků. Projekt byl podpořen z 3. výzvy 
IROP – MAS Brána do Českého ráje 

– Investice do vzdělávání a je z 95% 
spolufinancován Evropskou unií z Ev-
ropského fondu pro regionální rozvoj 
a z 5% je spolufinancován státním 
příspěvkem. 
Během ledna kromě všech písemek a 
zkoušení čekaly na ty, kteří sebrali 
odvahu a nebáli se své vědomosti 
prokázat, školní kola olympiád. Ti, 
kteří prošli tímto sítem, budou naši 
školu reprezentovat v okresních ko-
lech. Přejeme Vám, ať uspějete! 

L. Mejsnarová 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Šachový klub Libštát

V první lize mládeže stále na třetí pozici

K dalším dvěma zápasům jsme 
tentokrát nemuseli cestovat daleko, 
domácí pořadatelé byli z Jablonce 
nad Nisou. Na zápas  byli kluci připra-
veni pod vedením trenéra Milana 
Dolenského perfektně. Jeho rozbory 

partií a znalost soupeře se potvrdila 
proti domácímu celku jablonecké 
Bižuterii. V obvyklé sestavě Filip 
Dolenský, Olda Macháček, Adam 
Harcuba, Julián Přenosil, Štěpán 
Dolenský a Adam David smetli 

domácí jablonecký celek 5,5 : 0.5, 
když jedinou remízu povolil soupeři 
pouze Adam Harcuba už za rozhod-
nutého stavu.  Trenéři Milan s Jirkou 
mohli mít  před odpoledním zápasem  

(Pokračování na straně č. 6)

  

 V měsíci lednu a únoru slaví 
své životní jubileum 
 

 paní Jiřina Staňková, 

 paní Marta Munzarová, 

 paní Libuše Horáčková, 

 pan František Rosenberg 

 a pan Vojtěch Piroutek. 

 

 Oslavencům blahopřejeme! 

Společenská rubrika 
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Šachový klub Libštát (pokračování ze strany č. 5)

radost. Po krátkém obědě celého 
týmu čekal náš tým družstvo Desko 
Liberec. Papírově slabší, ale velice 
nepříjemný tým s bohatými zkuše-
nostmi. Zápas se našim klukům ne-
povedl, prohráli jsme nepříjemným 
skóre 2,5 : 3,5. Souhra smůly přišla 
s jedním z našich rivalů, které jsme 
chtěli porazit. Výborně opět zahrála 
naše jednička, Filip Dolenský.  Skvě-
lou útočnou hrou soupeře doslova 

smetl. Stejně tak jeho bratr Štěpán, 
hrající na 5. šachovnici. Oba si 
zaslouží velkou pochvalu za dosa-
vadní účinkování v 1. lize, Štěpán zís-
kal 7 bodů z osmi, Filip na nejtěžší 
první šachovnici 4,5 bodu ze sedmi 
partií. 
V zápase s libereckým Deskem se 
kromě bratrů Dolenských nedařilo 
nikomu. Adam David měl sice výhru 
na dosah, ale nakonec mohl být rád 

za remízu. Ostatní svoje partie zpac-
kali, přestože si špatně v průběhu ne-
stáli. Postupně chybovali Adam 
Harcuba, Julián a nakonec ve zvlášt-
ní přetahovačce i Olda.  Škoda. 
V dubnu nás čekají poslední tři 
zápasy letošní Ligy mládeže a v těch 
se ukáže, jestli jsme na fantastických 
medailových pozicích oprávněně. 

 převzato z sachylibstat.cz  
 

 Zveme Vás 

Jarní trh  "V LIPKÁCH"

Milí sousedé a sousedky 
z Libštátu a okolí, přijměte pozvání 
k příležitostnému setkání, nákupu, 
prodeji, výměně a navštivte JARNÍ 
TRH V LIBŠTÁTĚ "V LIPKÁCH" 
na sále KD a na veřejném 
prostranství na náměstí v sobotu 
23. 3. 2019 od 8.30 do 12.00 hod. 

Koupíte jarní dekorace, malo-
vaná vejce, pomlázky, košíky a petr-
klíče. Med, bylinky, sirupy, marme-
lády, čaj. Mýdla, sůl a bylinky do kou-
pele, mastičky, balzámy. Šité, háčko-
vané a pletené oděvní doplňky pro 
děti i dospělé, tašky na nákup, zástě-
ry a chňapky do kuchyně, polštářky 
pro odpočinek. Malované obrázky a 
kamínky, drátované klenoty a bižute-
rii na parádu, ... 

Pro děti budou tvořivé díl-
ničky připravené ZŠ, malé sousedky 
tradičně svými výrobky obohatí trh. 

Bude i obvyklé občerstvení. 
Lahůdky, perníčky, zákusky, cukro-
vinky, ryby a uzené. Myslivecká ku-
chyně /s možností nákupu domů do 
vlastních nádob/ pivo, káva, čaj, teplá 
medovina. 

Přijďte prodat, koupit, vymě-
nit svoje výrobky, přebytky, nápady a 
dávejte možnost svým dětem umět si 
vydělat svými dovednostmi na nad-
cházející pouť. 

Nabídněte svoje služby ma-
sáže, cvičení, aranžování, šití, spra-
vování. Přijďte se poradit, jak se 
vypořádat s jarní únavou a nachla-
zením pomocí darů přírody. Obohaťte 
sebe i druhé přítomností na trhu! 

Na Vaši návštěvu se těší 
Libštátské sousedky ve spolupráci s 
ÚMě Libštát 

trhylibstat.webnode.cz ,728 739 286

Inzerce
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Libštátská vzduchovka 2019 

Českomoravská myslivecká 
jednota, z.s., Okresní myslivecký 
spolek Semily, z.s., Myslivecký 
spolek Kavkázsko Libštát, z.s., po-
řádají v sobotu 9. 3. 2019 ve 
sportovní hale Masarykovy základ-
ní školy Libštát celostátní přebor 
ČMMJ ve vzduchovce mládeže, 
Libštátská vzduchovka 2019. Za-
čátek prezentace je od 7,30 hodin. 

Hasičský ples 

Sbor dobrovolných hasičů 
v Libštátě Vás srdečně zve na 
hasičský bál, který se koná 
v sobotu 16.2.2019 od 20.00 hodin 
v Kulturním domě v Libštátě. 
K tanci a poslechu hraje SONET 
RNDr. Jiřího Jíny. 
 

 
 

- Počet obyvatel 958, 
- z toho počet občanů 939, 

- narodilo se 10 občánků, 

- zemřelo 14 občanů, 

- přistěhovalo se 37 

- a odstěhovalo 19 občanů. 

 

Statistika roku 2018 


