V roce 2020 se opìt neplatí poplatek za komunální odpad.
Svozovým dnem zùstává i nadále úterý.
V pøípadì, že jsou provádìny:
* svozy 1 x za 14 dnù, je svozovým dnem každé liché úterý.
* sezónní svozy, je svozovým dnem v letním období (kvìten – záøí) každé liché úterý.
* mìsíèní svozy, je svozovým dnem poslední úterý v mìsíci.
Známku na popelnici komunálního odpadu je nutno si vyzvednout do konce února 2020.
V úøední a pokladní dny: (pondìlí, støeda od 7.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod.)
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STØÍPKY Z LIBUŠÍNSKÉ KRONIKY
Vážení spoluobèané,
V roce 1969 …
Nejúspìšnìjší akcí bylo 6. èervna vystoupení gruzínského souboru v Lidovém domì. Kromì libušínských obèanù
se sjelo mnoho èlenù SÈSP z okolních obcí (Rozdìlov, Svinaøov, Smeèno, Pchery, Tøebichovice, Brandýsek).
Vedoucí souboru byl nadšen obecenstvem a náladou a prohlásil, že to bylo jedno z nejradostnìjších vystoupení
v naší republice.
Kronika 1968-1976, str.21
V roce 1970 …
Zvelebování obce.
Bylo odpracováno 9602 hodiny a docílena hodnota díla 681490 Kès. Hlavní provedené práce:
Bylo položeno 1350 bm obrubníkù a 19250 chodníkových dlaždic; byl zøízen nový místní rozhlas; nákladem 121708
Kès byla provedena pøestavba restaurace Lidového domu; zakoupena multicara a byla provedena oprava budov
ve správì MNV (nákladem 46783 Kès). Vìtšina domù ve správì MNV je v desolátním stavu: støechy, okna, omítky,
vrata.
Kronika 1968-1976, str. 34
Zpráva je doslovnì opsána.
Pokud vlastníte materiály, které stojí za uchování v kronikách, budeme velmi rádi, když nám je poskytnete.
Toto se netýká pouze dob minulých, ale i souèasnosti. Kontakt: M. Záhrubská, tel. 312672201 (MìÚ Libušín),
kronika.libusin@seznam.cz

Srdeènì vás zveme na tradièní
TØÍKRÁLOVÝ KONCERT
nedìle 12. 1. 2020
od 18.00 hod.
Libušín, kostel sv. Prokopa

rok s rokem se sešel a v kalendáøi zbyl poslední list s nápisem - prosinec 2019. Do pøíchodu nového roku zbývá
již jen pár dní. Dovolte mi proto, abych pøipomenul, co se v letošním roce v našem mìstì zmìnilo a co plánujeme
na rok pøíští.
V letošním roce se nám podaøilo zrealizovat dvì akce, které byly spolufinancovány v rámci dotaèních titulù.
V prvém pøípadì to byl projekt „Kompostéry pro Libušín“ z Operaèního programu Životní prostøedí 2014-2020
prioritní osy 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátìže a rizika. Celkové náklady na projekt èinily
2 260 156,90 Kè. Získaná dotace na projekt byla ve výši 1 921 133,36 Kè a vlastní zdroje 339 023,54 Kè. V rámci
tohoto projektu mìsto získalo pro své obèany celkem 440 ks kompostérù o objemech 800 až 1400 l a jeden kontejner
na textil. Výdej kompostérù plánujeme provádìt spoleènì s výdejem známek na popelnice na zaèátku pøíštího roku.
Druhým projektem bylo „Poøízení rekuperaèních jednotek a fotovoltaického systému do ZŠ Libušín“ z Operaèního
programu životního prostøedí 2014-2020 prioritní osy 5 – Energetické úspory. Celkové náklady na projekt èinily
4 112 536,05 Kè. Získaná dotace byla ve výši 2 878 775,23 Kè a vlastní zdroje 1 233 760, 82 Kè. V rámci
tohoto projektu byly ve tøídách ZŠ instalovány rekuperaèní jednotky a na støeše tìlocvièny fotovoltaická elektrárna.
V letošním roce byly dokonèeny rekonstrukce komunikací na Janovce a Èerné Zemi. Náklady na tuto stavbu byly
ve výši 18 660 127,- Kè vèetnì DPH. Dále bylo vybudováno nové veøejné osvìtlení za cca 1,5 mil. Kè.
V souèasné dobì probíhají projektové práce na pøestavbì bývalého koupalištì na sportovní areál tak, abychom mohli
v pøíštím roce zaèít tento areál budovat.
Na letošní rok byly dále plánovány rekonstrukce místních komunikací v ul. Josefa Hory, Husova a Palackého a v ulice
Smetanova. Vzhledem ke špatnému stavu vodovodního øadu jsme oslovili poèátkem roku majitele vodovodu,
spoleènost Vodárny Kladno Mìlník, a.s., s žádostí na výmìnu tohoto øadu. Spoleènost sice souhlasila,
ale jak sami vidíte do dnešního dne není stavba dokonèena. Proto jsme museli rekonstrukce pøesunout na rok pøíští.
V roce 2020 bude dále provedena opravu mostu v ul. Zd. Nejedlého. Máme v plánu zrekonstruovat sociální zaøízení
v základní škole a opravit opìrnou zeï nad venkovním školním høištìm. Pøipravujeme žádost o dotaci na instalaci
rekuperaèních jednotek v mateøské školce. A jak už jsme se zmínil výše, plánujeme zahájit práce na výstavbì
sportovního areálu na bývalém koupališti. Samozøejmì nechceme zapomínat na kulturu, a proto pøipravujeme
na pøíští rok rùzná vystoupení, o kterých budete informováni v prùbìhu roku. Takže i v pøíštím roce budou nemalé
finanèní prostøedky vìnovány do rozvoje našeho mìsta.
Na závìr mi dovolte, abych Vám všem popøál šastné a veselé vánoce, pohodu a klid v dobì vánoèních svátkù
a do nového roku 2020, pevné zdraví a spoustu osobních i pracovních úspìchù.

Smíšený pìvecký sbor GAUDUM
Základní umìlecké školy Kladno, Moskevská
a jeho hosté

Pøíjemné prožití vánoèních svátkù
a mnoho úspìchù v roce 2020 pevné zdraví,
mnoho štìstí a spokojenosti.

Uzávìrka pøijímání pøíspìvkù do dalšího èísla Libušínského reportu je dne 5. 3 2020
(pøíspìvky doruèené po tomto termínu bohužel nebudou moci být zveøejnìny).
Kontakt: mistostarosta@mestolibusin.cz
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Vladimír Eichler
starosta
Podìkování
Jménem svým i jménem vedení mìsta Libušín bych chtìl podìkovat paní MUDr. Jiøinì Mazancové za témìø 30 let,
které strávila v našem zdravotním støedisku, kde vykonávala ambulantní primární péèi o obèany našeho mìsta.
Dìkujeme a pøejeme paní doktorce klidné a pohodové dny zaslouženého pracovního odpoèinku.
Vladimír Eichler
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