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SLOVO STAROSTKY
Milí spoluobčané,

držíte v ruce druhé číslo Libavského zpravodaje.

Prvním číslem jsme se loučili s rokem 2021 a těšili se na
rok 2022.

A vidíte, už vstupujeme do druhého čtvrtletí roku 2022
a i když to tak nevypadá, tak jaro pomaličku klepe
na dveře.

Ve druhém čísle našeho zpravodaje Vás tentokrát
chceme seznámit se všemi spolky v naší obci, které
se aktivně podílí na rozvoji naší vesnice. Různorodá
činnost jednotlivých spolků hraje důležitou roli v rozvoji
obce a její věhlas mnohdy slýcháme až za hranicí Města
Libavá.

Lidí, kteří se aktivně zapojují v rámci spolkové činnosti
či jednotlivce si velmi vážím, neboť jsou příkladem toho,
jak má obec fungovat.

Už jen samotná účast na kulturně společenských akcích
pro nás organizátory je velkým poděkováním, že to má
smysl.

A smysl to mělo. Když vzpomeneme masopustní
zabíjačku, tak si troufnu říci : „dobře odvedená práce pro
všechny aktéry, co připravili tuto nádhernou akci plnou
vůně, barev, hudby, chuti a zábavy.“

Díky Vám, co svou účasti přispěli.

Smyslem zpravodaje je informovat a trochu potěšit
barevnou směsicí fotek.

Milí spoluobčané, přeji všem zdraví a klidnou mysl.

Bc. Štěpánka Tichá
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LUBAVIA
Okrašlovací spolek Lubavia byl založen 29. února 2016,
v květnu 2016 byl zaregistrován u Krajského soudu
v Ostravě, jeho domovskou adresou je obecní úřad Město
Libavá.

Lubavia je první historický název Města Libavé.
Znakem spolku je klíč od kapličky obnovené spolkem,
která je poblíž zaniklé vesnice Vojnovice. Klíč symbolizuje
snahu o napravení minulostí poškozených vztahů mezi
zdejšími rodáky, současnými obyvateli a AČR. Kaplička je
pietním místem za všechny bývalé zdejší obyvatele
a vzpomínkovým místem na všechny, kteří při výkonu
své profese zahynuli ve vojenském prostoru.

Spolek má nyní třicet pět členů a dva čestné členy. Jsou
převážně z olomouckého kraje, máme ale i členy z Brna,
Ostravy a Oder, kdy tito členové mají na Libavsko osobní
vazby. Všechny, ač jsou různého věku a rozličných
profesí, spojuje vztah k tomuto regionu a jeho historii.
Dva čestní členové jsou německými občany se zdejšími
rodnými kořeny.

Spolek 19. prosince 2016 podepsal s MO AČR dohodu,
ve které se zavazuje že bude zdarma pečovat o pietní
místa a památky ve vojenském prostoru. Podobná
dohoda byla 29. ledna 2018 podepsána s VLS ČR.

Z toho vyplývá, že hlavní náplní spolku je pečovat
o pietní místa ve vojenském prostoru, což je třináct
hřbitovů (plus jeden mimo vojenský prostor), které
nebyly exhumovány a dvacet dva pomníčků, křížů
a soch, rovněž ve VVP. Mimo to spolek pečuje o další
kříže a pomníčky v katastru obce Město Libavá. Členové
spolku jsou z pověření MO AČR oprávněni doprovázet
zdejší rodáky a jejich potomky do vojenského prostoru.

Jsme si velmi dobře vědomi složitostí kolem péče
o památky, proto se snažíme pomáhat obci zachránit
a udržovat zdejší kulturní dědictví, jsme
spoluorganizátory poutí do Staré Vody a akce Bílý

kámen, doprovázíme turisty a zájezdy do zdejších kostelů
a větrného mlýna.

Spolek spolupracuje s Palackého univerzitou Olomouc,
prezentuje se výstavami a besedami, které proběhly
opakovaně v Olomouci, Opavě, Odrách, Přerově,
Šternberku, Vítkově, Potštátě a jiných menších obcích.
O činnosti spolku byl natočen dokument Stíny nad
Libavou, opakovaně vysílán TV Noe. Byl několikrát
zmíněn v ČT, ČR a tisku. O spolkové činnosti pravidelně
vychází informace v německém krajanském měsíčníku
Bärner Ländchen.

Spolek velmi úzce spolupracuje s oddílem skautů Velký
Týnec při údržbě a prezentaci poutního místa Stará Voda.

Ve spolupráci se skauty, za přispění senátorů ČR a obce,
jsme vybudovali ve Staré Vodě zázemí pro rozšíření
činnosti skautů a spolku.

Prostředky na činnost zajišťujeme z darů rodáků,
příspěvků členů, darů turistů, z části výtěžku akce Bílý
kámen.

Za svoji činnost byl spolek oceněn jedním z nejvyšších
rezortních vyznamenání MO AČR, vyznamenáním Zlatá
lípa, v březnu tohoto roku obdrží spolek cenu Křesadlo
2021.

V tomto roce, mimo akcí které se pravidelně
každoročně opakují, chceme pomoci obci s úpravou
zaniklého místního hřbitova, dokončit galerii v místním
kostele, upravit expozici ve větrném mlýně a zajistit
pravidelné sezónní otevření starovodského kostela
s výkladem.

Předseda spolku Jindřich Machala

Informace a kontakty na spolek najdete na webových
stránkách spolku: www.lubavia.cz 
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RYBÁŘI
Náš spolek pod názvem Rybářský spolek Město Libavá
z.s. se sídlem Berounská 41, 78307 Město Libavá vznikl
v roce 2016 a v roce 2017 byl zapsán do spolkového
i živnostenského rejstříku pod identifikačním číslem
05929644. Rovněž toho roku jsme spolek zaregistrovali
na Krajské veterinární správě a Českém svazu chovatelů.

Hlavním účelem spolku je péče o rybníky
v Heroltovicích, a to v podobě údržby okolí rybníků,
čistění polomu a stavidel. V neposlední řadě se snažíme
o ochranu života flóry a fauny v této oblasti.
V pravidelných intervalech provádíme výsadbu ryb.
V našich heroltovických vodách můžete vidět kapry,
amury, štiky, candáty, tolstolobiky. Dělá nám velkou
radost i fakt, který ukazuje i na naši dobrou a prospěšnou
činnost, že se nám zde znovu objevuje rak říční a škeble
potoční. Stejně tak je v okolí rybníků možnost zahlédnout
velké množství zajímavých druhů ptactva, například
Lednáčka říčního.


Spolek také zajišťuje prodej jednodenních či ročních
pověřenek k lovu ryb na rybnících, které se řídí dle
rybářského řádu a pravidel spolku. Pověřenky můžete
zakoupit u členů spolku Patrika Schmidta (734 618918)
nebo Martina Koblihu(605206885)

V jarním období letošního roku opět připravujeme
brigádu a budeme velmi rádi za jakoukoliv pomoc či
podporu. Dále bychom letos uskutečnili rybářské závody
pro děti. O konkrétním termínu vás budeme informovat
prostřednictvím obce.

Závěrem bych velmi rád poděkoval všem členům
spolku, kteří obětují svůj volný čas pro dobrou věc,
rovněž bych rád poděkoval za podporu obci Město
Libavá a všem lidem, kterým není příroda v obci a mimo
ni lhostejná.
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předseda spolku Dušan Schmidt


SK MĚSTO LIBAVÁ
Vedení SK: Liška Bohumír (předseda), Dostál Vladimír
(místopředseda), Valtošová Oldřiška (hospodář),
Gargulák Dušan (sekretář), Michalides Roman (člen FV),
Dostál Lukáš (člen FV) a Novák Petr (člen FV)

Jsme fotbalový klub, který reprezentuje naši obec
v soutěžích Okresního fotbalového svazu Olomouc. Dále
je pro nás důležitá práce s mládeží z Libavé a okolí.
Pravidelně organizujeme kulturní akce a aktivně
spolupracujeme s obcí i s místní ZŠ. V letošním
soutěžním ročníku jsme přihlásili pravidelně hrající
kategorii mužů a nově také dorost. Tým dorostu (hráči
nar. 2003 – 2008) jsme přihlásili vůbec poprvé v historii
našeho klubu! V lednu 2022 jsme založili také Fotbalovou
školičku pro děti narozené 2015 a mladší.
V nadcházejícím ročníku bychom rádi přihlásili soutěž
mladší přípravky. Nesmíme zapomenout poděkovat
všem hráčům, členům (rodičům), sponzorům a také naší
obci, za podporu našeho klubu.

Najít nás můžete na stránkách obce Město Libavá.
Výsledky a průběžné tabulky našich družstev můžete
sledovat na webu ofso.cz. Naleznete nás také
na Facebooku, kde máme založenou skupinu – SK Město
Libavá. Kontaktovat nás můžete také na emailu:
skmestolibava@seznam.cz
Dušan Gargulák
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TANEČNÍ KROUŽEK "LIBAVÁCI"
Ačkoliv se to nezdá, Taneční kroužek Libaváci už má
za sebou slušnou historii. Ve Městě Libavá působí již 29 let
a nyní už učíme i děti některých absolventů. Jejich lektory
jsou v současnosti Andrea, Stanislav a Zdeňka Luňákovi.
Příští rok nás čeká velké jubileum a snad nám situace
dovolí takové jubileum oslavit. Přehled o akcích
a fotogalerie jsou k dispozici na stránkách www.libavaci.cz
[1]. Předchozí roky ale byly, tak jako pro všechny ostatní,
náročné. Přišli jsme o akademie, spacákové noci, o možnost
vystoupit na plesích a jiných kulturních akcích i o možnost
si zasoutěžit. A vlastně jsme přišli i o spoustu lekcí a i lekce,
které se konaly, byly s velkými rozestupy a tak byla spousta
věcí zapomenuta. Protože se ale pravidla postupně
uvolňují, neleníme, poctivě trénujeme a plánujeme vyrazit
na soutěž Czech Dance Masters jak s mladšími, tak
se staršími tanečníky.

Věříme, že to bude pro všechny úžasný zážitek
a připomínka časů před covidem. Nebudeme ale slibovat
víc, protože v dnešní nejisté době, se těžko sliby dodržují.
Nakonec jen dodám, že věříme v lepší časy.

Zdeňka Luňáková
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HISTORIE ZANIKLÉ VESNICE VELKÁ STŘELNÁ
Vypuknutí první světové války, která se do historické
paměti zapsala jako katastrofa bez mezí a hranic, vyvolal
u českého lidu pod nadvládou habsburské monarchie,
často připomínané jako žalář národů, vlažné postoje
k válečnému nadšení. I přesto Češi uposlechli společně
s ostatními rakousko-uherskými národnostmi mobilizační
výzvy do takové míry, že byl hoden obdivu. Jaroslav
Kunz, vojenský právník a plukovník rakousko-uherské
armády, napsal: „…zdá se býti nepochopitelné, že se čeští
vojáci tak impozantním počtem dostavili a nastoupili toto
válečné tažení, podniknuté za cílem, jenž národnímu,
slovanskému jich cítění byl tak odporný.“ Důvody, které
vedly české odvedence při mobilizaci pod jejich prapory
ukázněně a hbitě, spočívaly v jejich vědomí vojenské
povinnosti. Navíc se válka zpočátku jevila jen jako
několikaměsíční výprava proti Srbsku odpovědnému
za sarajevské atentáty, které byly převážně odsuzovány
i Čechy. Do Vánoc roku 1914 se ale Rakousko-Uhersko
se Srbskem nevypořádalo, jak sebevědomé velení
habsburské armády předesílalo. Místo toho stály české
pluky proti velkému „slovanskému Rusku“ ve světové
válce, z níž se statisíce vojáků nevrátilo, což byl i případ
Julia Siemela, rodáka z Velké Střelné, jenž se narodil
2. září 1892 na čp. 174.

Narukoval k 5. praporu polních myslivců Olomouc,
který patřil do elitních jednotek pěších vojsk rakouskouherské armády, jejichž odlišnost od ostatních útvarů
spočívala ve výborném ovládání střelby. Válečné rozkazy
jeho prapor přivedly na počátku léta roku 1915
na Ukrajinu do Ivanofrankivské oblasti k obci Starý
Martinov, k jejímuž dobytí bylo nutno přebrodit řeku
Dněstr. Jelikož k tomu dali velitelé pokyn z 22. na
23. června, proběhlo překonání řeky pod rouškou noci.
Za ranní mlhy se vojáci zakopali u Sivka-Voinylivského
mostu asi 150 kroků od Starého Martinova. Jakmile
se mlha nad haličskou krajinou rozestoupila, začaly řinčet
ruské kulomety a boje o Starý Martinov započaly. Podle
dopadajících granátů vojáci poznali, že Rusové mají
vzdálenost dobře vyměřenou a běda bylo těm, kteří si buď
z pohodlí, nebo v kamenitém terénu nevydlabali hlubší
úkryt. Postup se odehrával v rojích směrem k vesnici.
Když se mlha rozestoupila zcela, proměnila se ruská
palba v hotové peklo: kanonáda bušila nepřetržitě,
kulomety řvaly jeden přes druhý jako velikonoční
řehtačky mladíků a kravál byl takový, že vojáci chtějíc si
něco sdělit, museli na sebe řvát, i když byla vzdálenost
mezi nimi jen 4 až 6 kroků. Odpoledne, když již na bojišti
ležely zabití a zranění vojáci, vrhli se Rusové v mnoha
rojích do protiútoku s nasazenými bodáky. Za ohromného
vedra, o hladu a žízni, zpitomělí celodenní kanonádou,
neměli vojáci chuť klást odpor ruské přesile. Někteří

utekli, jiní předstírali mrtvé, mnoho vojáků přešlo
do zajetí – Rusové byli v přesile.

Zábřežské noviny Stráž severní Moravy vydaly
k události 26. června 1915 tuto krátkou zprávu:
„Severozápadně od Haliče musila být část armády
generála Linsingena povolána na jižní břeh Dněstru před
protiútokem nepřátelské přesily před Martinovem“ Boje
o levý břeh Dněstru se tak odehrávaly několik dní, ztráty
na životech armády ústředních mocností jen u Starého
Martinova, kde Julius Siemel padl v boji 27. června 1915,
překročily šest set vojáků.

Klid nalezli v hromadném hrobě pod skromnou nízkou
kamennou mohylou, kterou postavil 14. pochodový
prapor 75. pěšího pluku z Jindřichova Hradce. Je
umístěna vedle silnice na staré části staromartinovského
h ř b i t o v a m e z i S i v k a - Vo i n y l i v s k ý m m o s t e m
a řeckokatolickým kostelem sv. Archanděla Michaela.
Ještě v roce 2014 byla tato mohyla označující hrob rodáka
z Velké Střelné Julia Siemela a 636 dalších českých krajanů
v ohybu řeky Dněstr téměř úplně zapomenuta.
Nepečovali o ni ani domorodci, ani Češi, je s podivem, že
za ta léta nezanikla zcela. Pomalu se zapomínalo nejen
na ni, ale i na všechnu tu bídu a utrpení, jež připomínala.
Znovuobjevena byla v roce 2015 v náručí přírody, mezi
náletovými porosty. Nebyla k ní vyšlapána ani útlá
cestička a barvu kamenů mohyly s okolní zelení sjednotil
letitý mech.

Avšak hrdinové od Starého Martinova se přece jen
po sto letech dočkali důstojného označení místa jejich
posledního odpočinku, neboť v současnosti probíhá
projekt rekonstrukce původní zanedbané mohyly.
Starostka Starého Martinova, Olga Chariv, podala
v prosinci roku 2021 zprávu, že stavba památníku je před
svým dokončením. Původní záměr, označit hrob jen
jmény padlých vojáků 75. pěšího pluku z Jindřichova
Hradce, jejichž ztráty zde dosáhly největšího počtu, byl
opuštěn, proto se svého náhrobku se jménem a příjmením
dočká i Julius Siemel z olomouckého praporu polních
myslivců. Památník zbývá ještě podle projektové
dokumentace z května 2021 doplnit o 4 mohutné leštěné
žulové kvádry, do nichž budou vytesána jména obětí c. k.
pěšího pluku 75 J. Hradec, c. k. pěšího pluku 35 Plzeň, c.k.
praporu polních myslivců č. 6 Plzeň, c. k.
zeměbraneckého pěšího pluku č. 29 České Budějovice, c.
k. praporu polních myslivců č. 22 Cheb a c. k. praporu
polních myslivců č. 5 Olomouc. Práce na pomníku by
měly být dokončeny v prvních měsících roku 2022.

 

Ing. Antonín Hampl,

správce Vesnického muzea Želechovice
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STARÝ MARTINOV
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Pojďte třídit kuchyňské
oleje s námi
Víte, že prakticky všechny potravinářské oleje a tuky
používané v domácnosti lze recyklovat a můžou tak
člověku znovu posloužit? Stačí je slít do obyčejné PET
lahve a odnést do některé z označených olejových
popelnic. Je to snadné a navíc užitečné. Pomáháte tak
nejen předcházet ucpání odpadního potrubí, ale zároveň
šetříte přírodní zdroje a podílíte se na snižování emisí
CO2.

Jak na to?

Do olejových popelnic můžete třídit všechny
kuchyňské oleje a tuky – z konzerv, z marinád, salátových
zálivek, nakládané zeleniny či sýrů a samozřejmě
ze smažení. Stejně tak sem patří také máslo, sádlo nebo

výpek z masa. To vše může ještě dobře posloužit,
a přitom vám neucpat odpady.

Použité oleje a tuky stačí doma slít do jakékoli PET
lahve, kterou jste zvyklí třídit. Plnou a dobře uzavřenou
lahev pak odneste do označeného kontejneru na třídění
oleje. Mapu kontejnerů zapojených do našeho projektu
najdete na www.tridimolej.cz v sekci Mapa popelnic, kde
si jednoduše vyhledáte ten nejbližší.

A co se stane s vytříděným olejem dál? Vyčištěný
a recyklovaný olej se opět stává hodnotnou surovinou,
například pro výrobu biopaliv pro letadla. Díky tomu, že
olej recyklujeme, snižuje se potřeba pěstovat olejniny pro
průmyslové účely – jeden olej je zkrátka použit dvakrát.
Zabraňujete ale také ucpání potrubí u vás doma
i ve veřejné kanalizační síti. V neposlední řadě tímto
procesem dochází k úsporám CO2.

Děkujeme, že třídíte spolu s námi. Děkujeme, že dáváte
odpadu šanci být znovu užitečný

!
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SVOZOVÝ KALENDÁŘ
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RECEPTÍK
Velikonoční beránek
Existuje řada receptů na velikonoční beránky, některé
jsou vydařené, některé méně. Tento recept prověřila léta,
je totiž od Ondřejovy babičky.


Rozpis na těsto do velké
formy
5 vajec

200 g krupicového cukru

200 g hladké mouky

20 g másla

20 g másla na vymazání formy

strouhanka na vysypání formy


Postup přípravy
1. Vejce a cukr vyšleháme nad párou do zhoustnutí,
poté stáhneme z tepla a stále šleháme než těsto zchladne
na pokojovou teplotu.

2. Přimícháme prosátou mouku a rozpuštěné máslo,
které má přibližně stejnou teplotu jako těsto. Hotové těsto
vlijeme do máslem vymazané a strouhankou vysypané
formy.

3. Přiklopíme a pečeme 30 minut při 180 °C, poté
příkon tepla zmírníme a ještě 20 minut dopečeme při
160 °C.

© Česká televize 1996–2021

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10084897100kluci-v-akci/1137-recepty/99-velikonocni-beranek/
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Dobrou chuť!

ŠKOLNÍ AKCE V ROCE 2021
Patronát žáků 9. třídy nad prvňáky
Již tradičně se na naší škole žáci 9. ročníku stávají
patrony svých nejmladších spolužáků – prvňáků.

Také v letošním školním roce hned první den vítali
deváťáci nové školáky s jejich rodiči a doprovodili je do
1. třídy.

V pátek 22. října strávili prvňáci a druháci s deváťáky
společnou hodinu tělesné výchovy. Aby se lépe poznali,
zahráli si na úvod krátkou seznamovací hru. Potom už
měli deváťáci pro své mladší kamarády připravenou
zábavnou opičí dráhu, na které jim pomáhali překonávat
různé překážky. Na závěr hodiny si ještě společně zahráli
veselou pohybovou hru.

Všichni si to pěkně užili a těší se na další spolupráci.


Ukliďme svět- ukliďme Česko
Stejně jako každý rok jsme se i letos ve spolupráci s obcí
zapojili do celonárodní a zároveň celosvětové ekologické
úklidové akce. Děti od první do deváté třídy si rozdělily
jednotlivé části obce, ve kterých posbíraly odhozené
odpadky a uklidily. Potom jsme se všichni sešli
na náměstí, kde už byl pro nás za odměnu nachystaný
oheň a špekáčky, nebo klobásky na opékání.


Ptačí návštěva ve škole
S ekologicko – chovatelským programem nazvaným
„Od záchrany k chovatelství“, za námi přijel z Velké
Bystřice pan RNDr. J. Vachutka, odborník, zapálený
chovatel a znalec exotického ptactva. Vypravoval o životě
papoušků i jiných vzácných a ohrožených druhů ptáků
ve volné přírodě, o jejich záchraně a chovatelství. Jeho
výklad doprovázel zpěv přivezených ptačích přátel
a poutavá videa. Děti měly také možnost mít v rukou
živou hrdličku a rozvíjet své pozitivní vlastnosti jako
zodpovědnost, pečlivost, starostlivost a také chuť
objevovat a získávat nové informace.


- ￼15 -

ŠKOLNÍ AKCE V ROCE 2021
Vzpoura úrazům
 

Projekt Vzpoura úrazům usiluje o prevenci úrazů u dětí
a mladistvých pořádáním vzdělávacích setkání
s hendikepovanými pracovníky VZP ČR. Tito lidé jsou
sami po úrazu upoutáni na invalidní vozík nebo
se s následky úrazu celoživotně potýkají. Z vlastní
zkušenosti tak dobře vědí, jaké je to žít s trvalými
následky po vážném zranění, a dokážou svou zkušenost
předat dětem. V rámci školních besedy se naši žáci
seznámili s problematikou úrazů, s rizikovostí určitých
životních situací a poučili se o tom, jak lze vhodnými
preventivními opatřeními omezit rizika úrazů
na minimum.


Bubnování pro školy
Ve čtvrtek listopadu proběhl na naší škole hudebně
vzdělávací program "Bubnování pro školy", který
se našim žákům líbil již v minulosti. Při skupinovém
bubnování na africké bubny djembe mohli rozvíjet svůj
hudební sluch, cit pro rytmus a rozšířit si své představy
o africké a indiánské hudbě a kultuře.
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MASOPUST
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Koledovali jsme
a přinášeli radost

 


 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se zúčastnili
Tříkrálové sbírky v roce 2022. Koledníkům i Vám, kteří
jste umožnili umístění stacionárních kasiček ve svých
provozovnách. Děkujeme Vám, vedoucím skupinek,
Pavle Kvasničákové, za Vaši dobrovolnickou práci pro
naši organizaci. Vážíme si Vás.

V letošním roce jsme po jednoleté odmlce koledovali
znovu přímo u Vás. Děkujeme, že jste nám otevřeli
a podpořili nás.

Ve Vaší obci jste přispěli částkou 6932,-Kč. Pro
koledníky a vedoucí skupinek v létě připravíme jako
poděkování letní kino.

Výtěžek sbírky půjde na rekonstrukci budovy
a vybudování odstavné parkovací plochy a také
na přímou pomoc občanům v krizových situacích.

Ještě jednou veliké DÍKY všem za podporu.

Charita Šternberk
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POMOC UKRAJINĚ
Vážení spoluobčané,

tak jako mnohé obce i ta naše se zapojila do pomoci válkou devastované Ukrajině.

Přehled sbírek, kde se společně můžete zapojit: 

Diakonie

292949292/0300 s variabilním symbolem 2022 nebo sbírku podpořit prostřednictvím dárcovských SMS ve tvaru
DMS na číslo 87 777.

•	 DMS DIAKONIESVET 30

•	 DMS DIAKONIESVET 60

•	 DMS DIAKONIESVET 90

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz. 

Člověk v tísni

SOS UKRAJINA – 0093209320/0300

CHARITA ČR

55660022/0800 variabilní symbol: 104

I Charita Šternberk pořádá sbírku finanční, kam lze přispět z domova přes online platební nástroje Charity ČR,
dále má zřízena sběrná místa pro finanční dary veřejnosti. Pokud se chce kdokoliv zapojit jinak pište na e-mail
dana.axmannova@sternberk.charita.cz, telefonní číslo 724 732 839. 

UKRAJINSKÁ AMBASÁDA

304452700/0300

Předem všem děkuji za pomoc a ochotu. Vzhledem k tomu, že potřeba pomoci bude mít dlouhodobější
charakter, můžete samozřejmě přispívat i kdykoli v budoucnu, až první aktuální vlna opadne

Слава Україні!
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Obecní úřad
Starostka - Bc. Štěpánka Tichá, tel. 702180705

starostkaticha@mesto-libava.eu

Ve věcech technických - Ing. Petr Baránek, tel. 702180706

technickypracovnik@mesto-libava.eu
Podatelna - Miluše Bendová, tel. 607234484

podatelna@mesto-libava.eu

Místostarosta - Pavel Dvořák, tel. 777942258

paveldvorak@mesto-libava.eu

Internetové stránky: www.mesto-libava.eu
Datová schránka: hsifeu7


Bytová správa - Ludmila Skálová, tel. 585313942

bytovasprava@mesto-libava.eu

Úřední hodiny


Účetní - Michaela Furišová, tel. 585313942

ucetni@mesto-libava.eu

Pondělí			
Středa			

7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Zpravodaj obce Město Libavá, čtvrtletní periodický tisk, v nákladu 300 ks, vydává obec Město Libavá, Berounská 41,
78307, IČ: 04498704. Registrováno pod MK ČR E 24276. Zpravodaj najdete na internetových stránkách obce. Za obsah
jednotlivých příspěvků odpovídají autoři. Redakční rada: Ing. Petr Baránek a kolektiv. Redakční rada si vyhrazuje
právo příspěvky krátit či opravovat.

Realizace: funprint.eu
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