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Slovo starosty
Vážení občané,
dostáváte do ruky další číslo obecního
zpravodaje, ve kterém Vás chceme informovat o aktuálním dění i věcech, které
jsou naplánované.
Na úvod bych se chtěl vrátit do jara,
kdy se celá Česká republika potýkala se
šířením koronaviru. V souladu s nařízeními
vlády a opatřeními vlády ČR bylo nutné
na čas uzavřít mateřskou školu, knihovnu
a omezit úřední hodiny obecního úřadu.
I tak jsme se ale snažili vyhovět potřebám
občanů, pokud potřebovali vyřídit úřední
záležitosti. Podařilo se nám využít služeb
Potravinové banky v Dobříčanech u Žatce,
díky čemuž jsme mohli mezi seniory distribuovat zdarma a v několika rozvozech
nejrůznější potraviny, původně určené
pro projekt Mléko do škol. Díky spolupráci
s občany jsme získali rovněž roušky, které
jsme rozdávali převážně seniorům. Tady
mi dovolte, abych všem, kteří se do šití
roušek zapojili, upřímně poděkoval. Ačkoliv nejrůznější ﬁrmy nabízely v době nouzového stavu dezinfekci, nevyužili jsme
těchto předražených nabídek, ale dokázali jsme získat dezinfekční prostředky
s bezpečnostním certiﬁkátem jinde, a tyto
jsme v lahvičkách s rozprašovačem rovněž
rozdávali zdarma seniorům a poskytli jsme

ji také mateřské škole. Zásoby dezinfekce
i roušek máme připraveny pro případ, že
by se koronavirus opět začal šířit.
S vládními opatřeními také souvisela
dlouhodobá nejistota, zda se vůbec uskuteční Libčeveské slavnosti. Snad se již nic
nestane a my budeme moci slavnosti
1. srpna uskutečnit; dočtete se o nich v samostatném článku.
Jsem s celým zastupitelstvem velmi
rád, že se začíná projektovat intenziﬁkace
čistírny odpadních vod v Libčevsi, což je
nezbytný předpoklad pro další rozvoj obce.
Se Severočeskou vodárenskou společností
proběhlo několik výrobních výborů, v jejichž rámci se řešily konkrétní úkony s cílem
vybudovat čistírnu s moderními technologiemi. Byla již rovněž podepsána smlouva
o spolupráci, na jejímž základě bude na
intenziﬁkaci obec Libčeves participovat
2,9 milionu korun (celkové investiční náklady budou činit cca 30 milionů Kč). Smluvně
byl stanoven termín dokončení intenziﬁkace, a to k 30. 9. 2022. Práce na intenziﬁkaci
čistírny mají být provedeny tak, aby bylo
v budoucnu možné navýšit kapacitu zařízení v souladu s územním plánem obce.
V rozpočtu obce jsou připravené ﬁnanční prostředky na opravu kaple v Mnichově, na níž obec sice původně dostala

Péče o pozemky v chráněné
krajinné oblasti
Už osmým rokem se ve spolupráci se
správou Chráněné krajinné oblasti České
středohoří stará obec Libčeves o pozemky s cennými přírodními lokalitami. V rámci tzv. krajinného managementu dochází
k odstraňování travin a náletových keřů

s cílem zajistit udržitelný stav a především podporovat zájmové skupiny rostlin
a živočichů. Tato péče se týká národní přírodní památky Kamenná slunce či evropsky významných lokalit typu Brník nebo
Dlouhá hora u Jablonce. Právě tam se
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přidělenou dotaci z Ústeckého kraje, ten
pak ale celý dotační titul zrušil s cílem použít ušetřené peníze na úhradu nákladů
spojených s bojem proti šíření Covidu 19
(koronavir). I tak chce ale obec opravu realizovat v průběhu letošního podzimu. Tím
pádem budou všechny kaple v majetku
obce opravené.
V průběhu jara jsme připravili a do
dotačních titulů přihlásili dvě akce. První
z dotací, o kterou žádáme, je určena na
pořízení velkokapacitních kontejnerů
na tříděný odpad, respektive bioodpad.
Pokud vše dobře dopadne, rozšíří se tím
nabídka pro Vás, občany, a současně by
měly ubýt směsné odpady. Druhá dotace
směřuje k modernizaci obecního rozhlasu,
protože ten původní je takřka dvacet let
starý, značně poruchový a je již na řadě
míst špatně slyšet. Nový rozhlas by měl
umožnit kvalitnější vysílání včetně napojení na jednotný systém varování a výstrahy
(siréna) a rozesílání SMS zpráv.
Připravujeme rovněž dva projektové
záměry, a sice na rekonstrukci chodníků
v ulici Ke Křižáku v Libčevsi a na rekonstrukci sálu v Libčevsi.
O tom všem a dalších událostech se
dočtete v samostatných článcích. Závěrem mi dovolte, abych Vás pozval na
obecní slavnosti 1. srpna a popřál Vám
krásný zbytek léta.
Tomáš Ekrt, starosta

v posledních letech daří úspěšně šířit kriticky ohrožený druh motýla okáče skalního, na dalších lokalitách se udržují některé cenné porosty, jež jsou významné
i v rámci Evropy. I z těchto důvodů se
libčeveská část Českého středohoří stává častým terčem cílených botanických
návštěv odborníků z ČR i ostatních evropských zemí. Na údržbu ploch poté
navazuje pastva ovcí a koz jako přirozená
součást péče o krajinu. (ak)

Pozvánka na Libčeveské slavnosti
Dovolte mi, abych Vás a Vaše rodinné
příslušníky pozval na Libčeveské slavnosti,
které se uskuteční 1. srpna 2020 na tradičním místě před obecním úřadem.
Program:
13:00 hod. Zahájení slavností
Aleš Cibulka
– moderátor slavností
13:05 hod. Dětský Kouzelný karneval
Jiřího Hadaše

14:00 hod. Princové jsou na draka
– Jan Čenský, Ivana Andrlová
a Aleš Cibulka
14:45 hod. Showband
– hudební skupina
15:15 hod. Magický svět bublin
– Bubble show Pavla Rollera
15:45 hod. Works hop (Dětské dílničky)
tvorba mýdlových bublin
16:00 hod. Italský zpěvák Roberto Caporali
– Made in Italy + Showband

16:45 hod. Profesionální kouzelník
a iluzionista Jiří Hadaš
17:15 hod. Showband – hud. skupina
18:00 hod. The Rockset
– World Roxette
tribute band
20:00 hod. Ukončení slavností
V areálu fotbalového hřiště budou tradičně k dispozici pouťové atrakce.
Tomáš Ekrt, starosta

Nový nájemce Obec podporuje Nezaměstnanost
chod lékařské
hospody
Od 25. května funguje hospoda v Libčevsi pod hlavičkou nového nájemce, kterým je společnost IBS-CZECH Group s.r.o.
Smlouva s ní byla uzavřena v době nouzového stavu, kdy ovšem nebylo možné
kvůli vládním opatřením hostinec otevřít.
Nový nájemce bude využívat rovněž sál se
záměrem pořádat hudební akce pro veřejnost. Od otevření nabízí teplou kuchyni
s menu za 55,- Kč.

pohotovosti
Zastupitelstvo obce Libčeves každoročně schvaluje finanční příspěvek
městu Louny na zajištění lékařské pohotovostní služby. Loni takto na základě
počtu ošetřených pacientů ze správního obvodu obce Libčeves bylo městu Louny poskytnuto 14 981,- Kč, letos
33 567,- Kč.

Ze zhruba 640 ekonomicky aktivních obyvatel Libčevsi a místních částí
je podle údajů Úřadu práce ke květnu letošního roku vedeno v evidenci
uchazečů 26 osob. To představuje míru
nezaměstnanosti 3,8 % a v meziročním
srovnání jde o srovnatelný údaj. Pro
srovnání: v Ústeckém kraji je to 5,4 %.
Například sousední Kozly mají 9,2 %,
Želkovice 1,4 %, Chožov 7,2 % a Raná
3,5 %.

V naší mateřské škole... Činnost
V letošním školním roce 2019/2020 docházelo do mateřské školy 21 dětí, z toho
bylo 7 dětí mladších 3 let. Děti se společně
vzdělávají ve smíšené třídě, kde se učí vzájemně si pomáhat. Denní program je proto přizpůsoben této heterogenní skupině.
Děti se scházejí do osmé hodiny ranní,
do té doby si hrají dle vlastní fantazie. Po
příchodu všech dětí začíná přímá (řízená)
výchovná a vzdělávací činnost. Vzdělávací
činnosti jsou připraveny jak pro děti mladší, tak pro děti starší. Děti se učí společně
fungovat ve skupině, pomáhat si, neubližovat si a mít radost ze společných zážitků.
Jako každý rok jsme se snažili zvelebovat mateřskou školu a přicházet s něčím
novým. Novinkou jsou herní prvky na zahradě – had, raketa.
V době karantény jsme nakoupili čističky vzduchu s UV ﬁltrem, které ničí bakterie
i viry.
Dále pokračujeme ve vzdělávání dětí
s ICT technikou, kdy se děti vzdělávají pomocí tabletů a interaktivního displeje.

Letošní rok byl také ve znamení výletů
(projektových dnů), kdy se děti učí mimo
mateřskou školu. Na výlety s námi mohou
jezdit i rodiče dětí.
Jako každý rok, i letos jsme se rozloučili
s dětmi, které odchází do základní školy.
Nechybělo ani pasování školáků a malé dárečky pro všechny děti.
Kolektiv mateřské školy

JSDH
Libčeves
Součástí práce nejsou samozřejmě
jen výjezdy. Je to především školení
a výcvik, ale i údržba techniky a hasičárny. Bohužel v dnešní době se potýkáme
s nedostatkem členů jednotky, hlavně
v dopoledních hodinách, kdy jsme k události nemohli vyjet z důvodu malé účasti
členů JSDH.
Následkem toho byla jednotka přeřazena z JPO/II do JPO/III což znamená
výjezd z 5minut na 10minut. Družstvo
v minimálním počtu 4 lidí – velitel,
strojník (řidič) a 2 hasiči. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Libčeves
zasahovala v tomto roce u 12 událostí,
z toho šlo o 6 dopravních nehod, 3 požáry
a 3 technické zásahy. (tt)

Revize katastru Mnichov a Charvatce
V roce 2020 bude Katastrální pracoviště
Louny provádět REVIZI KATASTRU NEMOVITOSTÍ v katastrálním území Charvatce
a Mnichov u Loun. Tzn., že bude kontrolovat údaje zapsané v katastru nemovitostí
se skutečným stavem v terénu. Předmětem revize jsou zápisy staveb, druhů pozemků a způsobu využití staveb. Dále se
reviduje průběh hranic pozemků a oprávněnost evidence sousedních parcel stejného vlastníka (tzn. slučování parcel).
V případě změny údajů v katastru mají
vlastníci ke svým nemovitostem ohlašovací povinnost o které někteří z nich nevědí.
K řadě nesouladů mohlo dojít i za předchozích vlastníků. Katastrální úřad provádí
revizi katastru, aby na danou skutečnost
vlastníky upozornil a tato povinnost vešla
v povědomí vlastníků. Pokud pracovník
katastrálního úřadu zjistí nesoulad při pochůzce v obci a vlastníka nezastihne, vloží do schránky výzvu k jednání, případně
výzvu zašle písemně. Obecně je v zájmu

vlastníka kontaktovat katastrální úřad, což
napomůže lepšímu vysvětlení a vyřešení
zjištěného nesouladu. Pracovníci katastrálního úřadu projednají možný způsob
odstranění zjištěného nesouladu ve spolupráci s vlastníkem a s orgány veřejné moci,
tzn. s obcí, stavebním úřadem, orgánem
ochrany zemědělského půdního fondu,
a to z důvodu, aby vlastníky co nejméně
zatěžovali při získávání potřebných listin.
V případě, že ve vlastnictví nebudou zjištěny nesoulady, nemusí vlastník ani zaznamenat, že zde byla revize prováděna.
Změny nevyžadující doložení listiny, jako
jsou např. vybrané změny druhu pozemku
či odstranění zápisu neexistující stavby, se
do katastru zapíší z moci úřední s projednáním vlastníka a sepsáním protokolu, případně na základě potvrzení orgánu veřejné
moci, který se souhlasem vlastníka zařídí
katastrální úřad. Takové změny zapíše katastrální úřad z moci úřední na základě výsledku revize, jímž je právě sepsaný protokol.

Zpráva
o činnosti
fotbalového
klubu 2019–2020

Švestková dráha ožila

V létě 2019 jsme dokončili stavbu občerstvení a také jsme splnili požadavek
Okresního fotbalového svazu Louny udělat zábradlí u střídaček, to se nám povedlo
svépomocí celkem v brzké době.
Nový ročník soutěže 2019/2020 jsme
odstartovali v srpnu se střídavými výkony
a po podzimní části se nacházeli ve spodních patrech tabulky (11. místo 14 bodů).
Čekal nás na jaře nelehký úkol zabrat,
a tak se vyhnout sestupu do 3. třídy, proto jsme v zimní přestávce posílili mužstvo
o několik nových hráčů. Hned po novém
roce začalo mužstvo jezdit do haly v Bečově a v plánu bylo několik přátelských
zápasů, ale bohužel Covid 19 nám toto
vše přerušil. Jarní část, která měla začínat
21. 3., byla přerušena a nakonec nedohrána. FAČR Praha nakonec celou tabulku anuloval, takže nikdo nepostoupil ani
nesestoupil.
Věřím že nový ročník 2020–2021 proběhne bez problémů, už se na fotbal moc
těšíme a samozřejmě na činnosti v areálu
AC Libčeves. (jb)

Po 12 letech se vrátil provoz na Švestkovou dráhu. Pravidelné linky jezdí od 15. prosince loňského roku, přičemž je provozuje
společnost AŽD Praha. Ta věnovala značné
úsilí modernizaci trati z Čížkovic do Obrnic,
kterou v roce 2016 koupila jako nevyužívanou od Správy železniční dopravní cesty. Jde o jednu z nejmodernějších lokálek
v zemi, jež může na několika místech jezdit
maximální rychlostí sto kilometrů v hodině. Trať funguje částečně i jako ukázková

U změn vyžadujících doložení listiny,
jako je např. zápis nové stavby, vyzve katastrální úřad vlastníka k předložení těchto listin, případně vlastníka nasměruje,
jaké kroky je nutné k odstranění nesouladu udělat.
Informace o nedořešených nesouladech se po ukončení termínu projednání
a případném dodání listin do stanoveného termínu 1. 8. 2020 zveřejňují na internetových stránkách ČÚZK http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ prostřednictvím
aplikace nahlížení do katastru nemovitostí, kde jsou dostupné i údaje zapsané
v katastru nemovitostí spolu s digitální
katastrální mapou a leteckými snímky.
Změny a opravy provedené v katastru
nemovitostí (např. změny druhu pozemku, číslování parcel) podléhají ohlašovací
povinnosti vlastníka na místně příslušném ﬁnančním úřadu. Provedené změny
v roce 2020 jsou vlastníci povinni nahlásit
do 31. 1. 2021. (eš)

dráha pro potenciální zákazníky, protože
představuje různé technologie zabezpečovacího zařízení. AŽD používá také
diagnostický prostředek, který kontroluje
stav kolejnice - zaznamenává zvuky z kol
a podél trati posílá informace do řídícího
systému trati. Může tak odhalit například
lom kolejnice, uvádí server zdopravyy.cz.
Aktuální jízdní řády můžete sledovat
na https://www.svestkovadraha.cz/
jizdni-rady/. (ou)

Poděkování
Ústeckému kraji
Obec Libčeves získala z dotačního programu Ústeckého kraje na podporu odpadového hospodářství ﬁnanční prostředky
ve výši 229 360,-Kč v rámci projektu Domácí kompostéry pro občany Libčeveska.
Tímto velmi děkujeme Ústeckému kraji za
podporu.
Díky tomu jsme mohli na sklonku roku
2019 lidem rozdat na základě smlouvy o výpůjčce a následném darování 120 ks kompostérů u objemu 950 a 720 l. Kompostéry

umožní lidem shromažďovat biologický
materiál ze zahrad a domácností a vytvářet si vlastní kompost, zpětně využitelný
pro obohacování svých pozemků o organickou hmotu.

Malé připomenutí o povinnosti
majitelů psů
Po mnoha dotazech, jak to s těmi pejsky vlastně je, že pejsek z útulku se hlásit nemusí, nové štěně až po roce života
a druhý pes vůbec, si dovolím malé upřesnění :-)
Dle obecně závazné vyhlášky č. 4/2011
schválené zastupitelstvem obce Libčeves
se platí poplatek za každého psa staršího
tří měsíců. Poplatníkem je držitel psa, fyzická či právnická osoba, který má trvalý
pobyt či sídlo na území obce Libčeves. Poplatková povinnost vzniká v den, kdy pes
dovršil tří měsíců, nebo v den, kdy majitel
nabyl psa staršího tří měsíců. Na nahlášení poplatkové povinnosti je vždy 15 dní.
Stejně tak na nahlášení nároku na osvobození. Na ten mají nárok osoby s těžkým
zdravotním postižením III. stupně, nebo
osoby provádějící výcvik psů určených
k doprovodu osob se zdravotním postižením, nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní
předpis, většinou myslivci, záchranáři atd.
Ale i ti musí podat žádost o osvobození od
poplatku a pejska nahlásit, doložit zkoušky
z výkonu či členství u mysliveckého sdružení.
Poplatek za kalendářní rok u nás činí
100,- Kč za prvního psa, 200,- Kč za každého dalšího. Držitel invalidního, vdovského či starobního důchodu má za každého pejska pořád 100,- Kč. Poplatek se
hradí vždy do konce února daného roku
a v případě neuhrazení může obecní úřad
jakožto správce poplatku v souladu se zákonem o místních poplatcích navýšit částku až trojnásobně.
Pozor, na co se hodně zapomíná, je
odhlášení pejska z důvodu jeho úhynu, ztráty, darování či prodeje. Přihlášení
a poplatek stále trvá do té doby, než pejska
telefonicky, písemně či osobně odhlásíte.
Novinkou je čipování psů, které je od
roku 2020 ze zákona povinné. Pejskovi
aplikuje čip veterinář či školený pracovník,
podkožně, obvykle na levou stranu za krkem, jedná se o malou, několikamilimetrovou tubičku. Jedinou výjimku tvoří psi
s čitelným tetováním provedeným před

červencem 2011. Štěňata se musí čipovat
nejpozději s prvním očkováním vztekliny, tedy nejpozději v půl roce věku. Čipy
nejsou vybaveny žádným signálem GPS,
nikdo vás tedy nemůže sledovat ani odposlouchávat. S tím ale také padá mylný
názor, že díky čipu pejska dohledáte kdykoli a kdekoli – čip není vysílačka. Proto je
nutné ho pro jeho funkčnost registrovat.
Veterinář čip pejskovi aplikuje, nalepí do
očkovacího průkazu číslo čipu, ale málokterý veterinář za vás udělá i registraci. Tato
část je tedy na vás. V ČR máme více registrů, stačí však údaje zapsat jen do jednoho z nich. Většina registrů vám poskytne
možnost zápisu zdarma, nebo za symbolické částky. Většinou musíte jít na internet
a vybrat si jednu z možných registračních
adres. Tam vyplníte údaje o Vaší osobě,
aby v případě ztráty a nálezu vašeho pejska hned bylo možné zjistit, kdo je majitel.
Číslo čipu je dobré nahlásit i na úřadech,
kde máte pejska přihlášeného, mají své
evidence. Při nálezu pejska jsou pak městská policie, útulky i veterináři vybaveni
tzv. čtečkami. Čtečky samy o sobě nehlásí
nic víc, jen velmi dlouhé číslo čipu. To je
jediná informace, kterou jsou čipy vybaveny – velmi dlouhým číslem. Následně jde
nálezce – ne obec, ale např. policie, útulek
apod. – na internet prohledávat registry,
kam zadají číslo čipu objevené na čtečce,
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a kde by aspoň v jednom z registrů měli
najít údaje o vás. Okamžitě je pak možné
pejska identiﬁkovat a vrátit vám ho zpátky. Proto nezapomeňte registrovat čip, jinak pejska nelze přiřadit v případě nálezu
k vám!
Co byste ale neměli zapomínat a co je
nejdůležitější i pro váš život – jako majitelé jste za vaše zvířata odpovědní, včetně
škod, co můžou způsobit. Ideální je tedy
zajistit psa proti ztrátě. Vašemu pejskovi
se na silnici může vyhýbat auto, způsobí
dopravní nehodu a veškeré náklady jdou
za vámi! Pojišťovny Vám nepomůžou
a v nejhorší situaci může dojít i ke zranění
člověka. To jsou potom závratné částky,
které po vás bude poškozený vymáhat.
Určitě jste nedávno zaznamenali v médiích smutný případ uprchlého koně, který
způsobil dopravní nehodu se zraněním.
Koník bohužel sám nepřežil, přesto je to
právě majitelka koně, na kterou je nyní
podané trestní oznámení za ublížení na
zdraví z nedbalosti, navíc s náhradou škody. Co na tom, že ohrada byla pod proudem a zajištěná, majitelka musí k soudu,
má zničený život a hrozí jí vězení. Takže
věty typu „však on se pejsek vrátí“, jsou
při současné frekvenci aut na silnicích tak
trochu ruskou ruletou o život nejen vašeho pejska ale i vás.
Lenka Novotná

