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Slovo starosty...
VáÏení spoluobãané, dovolte mi, abych Vás pﬁivítal pﬁi ãtení dal‰ího
ãísla Zpravodaje Libãeveska. Minule jsem Vám pﬁál pﬁíjemné proÏití
vánoc, dnes se uÏ nacházíme v druhé polovinû následujícího roku 2011.
Leto‰ní rok nezaãal pro obec moc
‰Èastnû. UÏ poãátkem roku 2011 byla,
díky pozornosti spoluobãanÛ, zji‰tûna
skládka nelegálnû dovezen˘ch odpadÛ
v areálu b˘valého státního statku. Tato
skládka dodnes poutá pozornost sdûlovacích prostﬁedkÛ. O Libãevsi se v této
souvislosti pí‰e v novinách, vysílají se
televizní reportáÏe. Vûﬁte, Ïe mne to
vÛbec netû‰í a pﬁál bych si, aby skládka co nejrychleji zmizela.
V zápûtí pﬁi‰lo oteplení a nûkteré
na‰e obce byly zasaÏeny pﬁívalovou
vodou, která vyÏadovala i nûkterá opatﬁení uskuteãÀována na‰imi hasiãi. Pﬁíroda nám vyslala varování, Ïe se musíme lépe starat o strouhy a dal‰í odvodÀovací opatﬁení.
Aby toho nebyl dost, do‰lo následnû
k havárii de‰Èové kanalizace v Libãevsi
u hﬁi‰tû, která musela b˘t ihned a za
nemalé prostﬁedky obce odstranûna.
Poté, ale pﬁi‰ly i svûtlé okamÏiky pro
na‰e obce. Dne 2.3.2011 jsem mûl tu
ãest pﬁivítat po létech v Libãevsi praktického lékaﬁe, paní doktorku Blanku
Kuãerovou, která zde ordinuje dva dny
v t˘dnu.
Poãátkem ãervna 2011 bylo dokonãeno a zpﬁístupnûno multifunkãní hﬁi‰tû, jehoÏ v˘stavba byla zapoãata rozhodnutím minulého zastupitelstva
obce.
Ve stejném mûsíci Obec Libãeves
získala 3.místo mezi obcemi Ústeckého kraje v tﬁídûní odpadÛ.
V dobû, kdy pí‰i tyto ﬁádky pﬁem˘‰lím
co dále s budovou ‰koly v Libãevsi, kde
se v dÛsledku dlouhodobého uzavﬁení

zaãínají objevovat po‰kození uvnitﬁ budovy, jak nadále ﬁe‰it problémy veﬁejnû
prospû‰n˘ch prací v souvislosti s pﬁedpisy pﬁíslu‰ného ministerstva, které

obcím komplikuje Ïivot, jak zdárnû dokonãit poﬁízení nového územního plánu
v‰ech na‰ich obcí. Pﬁem˘‰lím takto
v druhé pÛlce ‰kolních prázdnin. Nemohu nevzpomenout ani na‰ich ‰kolákÛ. CoÏ takhle uspoﬁádat o pﬁí‰tích letních prázdninách dûtsk˘ tábor v nûkteré dostupné rekreaãní oblasti?
Závûrem mého krátkého zamy‰lení
mi, váÏení spoluobãané, dovolte popﬁát
Vám v‰em pevné zdraví, klidn˘ a spokojen˘ Ïivot v na‰ich obcích.
Tomá‰ Ekrt - starosta

MÍRA NEZAMùSTNANOSTI V LIBâEVSI
...za mûsíc ãervenec 2011. Poãet uchazeãÛ: 74 • Uchazeãi dosaÏitelní: 71 • Ekonomicky aktivní obyvatelé: 441 • Míra nezamûstnanosti: 16,10 %
(el)

KOSTEL
Stûtí sv. Jana
Kﬁtitele
Starobyl˘ kostel v Libãevsi dominuje zdej‰í obci
jiÏ témûﬁ 8. století svou
mohutnou vûÏí. Jeho jádrem je pÛvodnû pozdnû románsk˘ pansk˘ tribunov˘
jednolodní kostel roz‰íﬁen˘
o pozdûj‰í gotick˘ presbytáﬁ. Stojí uprostﬁed Libãevsi v sousedství usedlosti
ãp.1, kde stála pÛvodní
tvrz spjatá s kostelem.
Kolem kostela stával hﬁbitov obehnan˘ zdí. Asi v r.
1885 byl tento hﬁbitov zru‰en a kolem kostela byla
postavena silnice.
Náv‰tûva kostela:
kaÏdou nedûli
od 9.00 hodin m‰e svatá.

Zastupitelstvo obce schválilo v 1. pololetí roku...
• OZV ã.2/2011 o stanovení systému
shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní,vyuÏívání a odstraÀování komunálního odpadu
• OZV ã.3/2011 o místním poplatku za
provozovan˘ VHP
• OZV ã.4/2011 o místním poplatku ze
psÛ
• OZV ã.5/2011 o pravidlech pro
pohyb psÛ na veﬁejném prostranství
• OZV ã.6/2011 o místním poplatku za
uÏívání veﬁejného prostranství
• Rozpoãtová opatﬁení
• Zahájení projektové pﬁípravy hﬁi‰tû v
Hnojnicích

• Îádost JSDH o pﬁestavbu bytu na
sluÏebnu na náklady jednotky
• Zámûry prodeje pozemkÛ
• Prodeje pozemkÛ
• Nájemní smlouvu s SVS a.s. na vodovod Sinutec
• Inventarizaci majetku obce roku
2010
• Hospodáﬁsk˘ v˘sledek Mateﬁské
‰koly Libãeves a souhlas s pﬁevodem do rezervního fondu
• Metodiku pﬁidûlování a financování
veﬁejn˘ch podpor z rozpoãtu obce
• Návrh zadání územního plánu Libãeves

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Do na‰eho katastru se v leto‰ním roce pﬁistûhovalo celkem 22 obãanÛ, odstûhovali se 3 a zemﬁelo 7 na‰ich spoluobãanÛ. Do evidence obyvatel pﬁibyli
4 noví obãánci. Poãet obyvatel ke konci srpna je 897.
Blanka Procházková - matrikáﬁka

âinnost JSDH Libãeves
Na‰e jednotka v leto‰ním roce zasahovala jiÏ u 42 mimoﬁádn˘ch událostí, z toho bylo 14 poÏárÛ, 13 dopravních nehod, 14 technick˘ch pomocí (odãerpání vody ze zatopen˘ch
sklepÛ, odstranûní nebezpeãného
bodavého hmyzu, odﬁíznutí vûtví
stromÛ, které ohroÏovaly obãany
nebo majetek atd.) a 1 taktické cviãení, které zinscenoval HZS Most a VûzeÀská stráÏ Bûlu‰ice na poÏár vûzeÀské budovy.
Toto cviãení bylo brané ve vût‰ím
rozsahu. PoÏáru se zúãastnily HZS
Most, HZSP Poãerady, JSDH Libãe-

ves, JSDH Beãov, JSDH Obrnice. Dále
jsme se velkou mûrou snaÏili pomáhat
v Libãevsi a pﬁilehl˘ch obcích. V Jablonci se ãistila a opravovala kanalizace.
V Hnojnicích se ãistilo koryto potoka.
Hasiãi se snaÏili zapojit i do kulturního
Ïivota, poﬁádali v˘roãní ples a ve spolupráci s ostatními spolky a Obcí Libãeves poﬁádali dûtsk˘ den a v okolních
obcích na dûtsk˘ch dnech se zapojili
také.
Informace o JSDH: na‰e jednotka je
zaﬁazena do kategorie JPO II/1D, coÏ
struãnû znamená - jednotka poÏární
ochrany v druhém poﬁadí s dvanácti

• Nav˘‰ení poãtu zamûstnancÛ o dvû
peãovatelky
• Závûreãn˘ úãet Obce Libãeves za
rok 2010
• Provozní ﬁád víceúãelového hﬁi‰tû
Libãeves
(el)

Budoucí kultura
Tak jako v minul˘ch letech pro vás
pﬁipravujeme zájezd do Divadla Radka
Brzobohatého do Prahy.
K jedné zakoupené vstupence na
pﬁedstavení získáte jednu vstupenku
zdarma. Dopravné bude hradit Obec
Libãeves.
TakÏe se tû‰te, sledujte v˘vûsní cedule, www stránky a jestli se vám trefíme do va‰eho vkusu, pﬁihlaste se vãas
na obecním úﬁadu.
(el)

ãleny ve v˘jezdu a pﬁedurãenost
k dopravním nehodám. Pﬁi vzniku mimoﬁádné události k zásahu operaãní
stﬁedisko vy‰le HZS a zároveÀ JSDH
Libãeves. Díky pﬁepracování poplachového plánu se nám zvût‰ilo
území pÛsobnosti. Zasahujeme od
Bûlu‰ic pﬁes Miro‰ovice, Mûrunice,
Dﬁevce, Tﬁe‰nice, LkáÀ, Ko‰tice, Neãichy aÏ po obec Raná. Pﬁi vût‰ích
poÏárech dojíÏdíme i dál, napﬁ.: pﬁi
poÏáru skládky jsme zasahovali aÏ
v Poãeradech.
Touto cestou bych chtûl podûkovat
aktivním ãlenÛm na‰eho sboru
a hlavnû Obci Libãeves za podporu
na‰í jednotky.
Zdenûk Sáãek - velitel jednotky

âistûní vodního koryta v Hnojnicích • Na snímku vpravo: ãistûní kanálov˘ch v˘pustí ulice Lipová Libãeves.
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ZPRÁVA O âINNOSTI MATE¤SKÉ ·KOLY
V LIBâEVSI ZA ·KOLNÍ ROK 2010/2011
Mateﬁská ‰kola je jednotﬁídní s kapacitou 24 dûtí.Ve ‰kolním roce 2009/2010 ukonãilo docházku do mateﬁské ‰koly
10 pﬁed‰kolákÛ. V kvûtnovém zápisu se pﬁihlásilo 11 dûtí a
na uvolnûná místa bylo pﬁijato 10 dûtí.
Mateﬁská ‰kola pracuje podle ‰kolního plánu „Rok v pﬁírodû“. Dûtem nabízíme poznávací a v˘chovné ãinnosti inspirované dûním v pﬁírodû, Ïivotem na vesnici, lidov˘mi zvyky a
tradicemi. V˘chovn˘ program zpestﬁujeme poﬁádáním rÛzn˘ch akcí. V prÛbûhu roku jsme ve spolupráci s místní knihovnou pﬁipravili mikulá‰skou nadílku, karneval a indiánsk˘
den. Ráda bych touto cestou podûkovala paní Vratislavû
Ekrtové za inspiraci a velmi dobrou spolupráci.
Bûhem roku jsme uspoﬁádali nûkolik divadelních pﬁedstavení divadel z Mostu a Karlov˘ch VarÛ, probûhly dva pﬁedná‰kové programy o Ïivotû zvíﬁat (Ocelot, Poznej svého
psa). V‰ech tûchto akcí se mohou zúãastnit i maminky s
dûtmi, které ‰kolu nenav‰tûvují. Dvakrát jsme s dûtmi vyjeli
do Mostu na pﬁedstavení Divadla rozmanitostí. V ãervnu
jsme spoleãnû oslavili dûtsk˘ den soutûÏemi a hrami. ·kolní
rok jsme jiÏ tradiãnû zakonãili „Rozlouãením se ‰koláky“ kde
v krátkém pásmu dûti pﬁedvedly co se ve ‰kole nauãily. Pohostili jsme pﬁítomné mal˘m obãerstvením a umoÏnili prohlídku kronik ‰koly.
V záﬁí nastupují do základní ‰koly 4 dûti, jedno dítû se z
Libãevsi odstûhovalo. Pﬁi zápisu do mateﬁské ‰koly, kter˘

Rozlouãení se ‰koláky.
probûhl 23.5.2011 jsme mohli pﬁijmout pouze 5 dûtí na uvolnûná místa. Dostavili se rodiãe zastupující 17 dûtí, pﬁihlá‰ky
odevzdalo 15 dûtí. Na základû kritérií stanoven˘ch ‰kolsk˘m zákonem a ‰kolním ﬁádem mateﬁsk˘ch ‰kol bylo pﬁijato 5 dûtí.
Irena Vodiãková - ﬁeditelka Mateﬁské ‰koly v Libãevsi

KAPACITA MATE¤SKÉ ·KOLY

Indiánsk˘ den se vydaﬁil.

V kvûtnu probûhl v Mateﬁské ‰kole v Libãevsi zápis dûtí
na ‰kolní rok 2011/2012. Na pût voln˘ch míst se pﬁi‰lo zapsat 15 dûtí. Poprvé v na‰í praxi nastala situace, Ïe jsme
nemohli pﬁijmout v‰echny zájemce.
V této pro rodiãe nepﬁíjemné situaci se samozﬁejmû objevila otázka proã je kapacita ‰koly tak „malá“. Pokusím
se tuto otázku zodpovûdût.
V mateﬁské ‰kole b˘valy dvû tﬁídy s kapacitou 20 a 15
dûtí. Postupem doby a zmûnami v legislativû v‰ak pﬁestala ‰kola vyhovovat pﬁedpisÛm. Neodpovídala prostorovû, pﬁedev‰ím v‰ak nevyhovovala pﬁedpisÛm ‰kolní kuchynû a hygienická zaﬁízení. Pro personál zde nebyla
vÛbec Ïádná vybavenost ( Ïádná ‰atna a pﬁedev‰ím
Ïádné WC). Po urãitou dobu existovala v˘jimka ze zákona a nebylo nutno nic mûnit. Platnost v˘jimek v‰ak skonãila a situaci bylo nutno ﬁe‰it. V té dobû rychle ub˘val
poãet dûtí a v mateﬁské ‰kole se s obtíÏemi naplnila jedna
tﬁída.
Pﬁi rekonstrukci ‰koly se novû vybudovala kuchynû s jídelnou, vzniklo provozní zázemí odpovídající pﬁedpisÛm
(prádelna, úklidová místnost, ‰atna pro zamûstnance)
a v patﬁe novû uspoﬁádané vybavení pro jednu tﬁídu dûtí.
Pﬁedpisy urãují nejen poãet umyvadel a WC na konkrétní
poãet dûtí, ale také poãet krychlov˘ch metrÛ na kaÏdé
dítû pro práci, hry i odpoãinek. Aãkoli budova ‰koly vypadá veliká, prostorovû jiÏ nelze pﬁidat dal‰í vybavení tak,
aby odpovídalo pﬁedpisÛm. Z tohoto dÛvodu nelze jiÏ kapacitu ‰koly zv˘‰it.
Na závûr bych chtûla rodiãe potû‰it dobrou zprávou.
V pﬁí‰tím ‰kolním roce ukonãí docházku odchodem do
základní ‰koly mnohem více dûtí a uvolní se více míst.
Irena Vodiãková - ﬁeditelka Mateﬁské ‰koly v Libãevsi

Na karnevalu si dûti zatanãily.
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Pololetní hospodaﬁení obce
Saldo pﬁíjmÛ a v˘dajÛ za první pololetí roku 2011 vykazuje pﬁebytek 44 tis.
Kã. (pﬁíjmy 6.529 tis.Kã, v˘daje 6.485
tis. Kã). V prÛbûhu prvního pololetí bylo
usnesením zastupitelstva obce schváleno dvacet rozpoãtov˘ch opatﬁení.
V prvním pololetí Obce Libãeves poskytla pﬁíspûvky v celkové v˘‰i 250 tis.
Kã spolkÛm, sdruÏením, klubÛm, MûÚ
LN, Mateﬁské ‰kole Libãeves, Svazku
obcí Integro, ·vestkové dráze, PﬁátelÛm Libãeveska.
Do oprav svého majetku obec v prvním pololetí investovala 134 tis. Kã opravena byla kanalizace pod textilem
v Libãevsi, provedly se opravy plynov˘ch kotlÛ a oken v bytové zástavbû,
dále v Hostinci Na Po‰tû se opravilo
plynové zaﬁízení a v DPS Hnojnice
elektroinstalace.
Do investic se investovalo 2.217 tis.
Kã - de‰Èová kanalizace v Libãevsi,
územní plán, dokonãení víceúãelového
hﬁi‰tû a byla sloÏena záloha na koupi
hasiãského zásahového vozu z Holandska pro JSDH Libãeves, které
bude v pﬁí‰tím roce dofinancováno.
Majetek obce byl roz‰íﬁen o poﬁízení
inventáﬁe do Hostince Na Po‰tû, zakoupila se sekaãka na trávu, 2 kusy la-

viãek do DPS Hnojnice, tﬁi kusy laviãek
do obce Mnichov a pro SDH ãerpadlo,
tlakové lahve a masky. Celkem bylo vynaloÏeno 233 tis. Kã.
Bûhem prvního pololetí byly celkem
uskuteãnûny dvû kontroly úﬁadu finanãním v˘borem, kontrolním v˘borem a pût
veﬁejnosprávních kontrol poskytnut˘ch
veﬁejn˘ch finanãních podpor z rozpoãtu
obce v roce 2010.Veﬁejnosprávní kontrola v Mateﬁské ‰kole Libãeves bude
probíhat v závûru leto‰ního roku.
ZÛstatek penûÏních prostﬁedkÛ na
základním bûÏném úãtu k 30. 6. 2011
vykazoval 3516 tis. Kã, na provozním
úvûrovém úãtu byl stav 114 tis. Kã a zÛstatek sociálního fondu ãinil 15 tis. Kã.
Celkem penûÏní prostﬁedky obce
k 30. 6. 2011 3757 tis. Kã (pozn. v dobû
pﬁípravy vydání tohoto ãísla zpravodaje
(el)
stav prostﬁedkÛ 3.924 tis. Kã)

den a ãas

stanovi‰tû
pondûlí

Hnojnice

u DPS

Mnichov

ãtvrtek

9,30 - 10,00

9,30 - 10,00

u ãekárny

10,15 - 10,20

10,15 - 10,20

Charvatce

u ãekárny

10,25 - 10,40

10,25 - 10,40

Jablonec

u ãekárny

10,50 - 11,05

10,50 - 11,05

Hoﬁenec

u ¤íhÛ

11,10 - 11,20

11,10 - 11,20

Harmonogram stanovi‰È velkoobjemov˘ch
kontejnerÛ do konce roku 2011
Záﬁí - Charvatce, Libãeves • ¤íjen - Jablonec, V‰echlapy • Listopad - Îidovice,
Lahovice • Prosinec - Mnichov, Libãeves
OPùTOVNù ZDÒRAZ≈UJEME, ÎE DO KONTEJNERU NEPAT¤Í NEBEZPEâN¯ ODPAD, STAVEBNÍ SUË A PNEUMATIKY.

SVOZ NEBEZPEâNÉHO ODPADU
probûhne v sobotu 19. 11. 2011
Nebezpeãn˘ odpad je - zbytky barev a spotﬁební chemie, lepidel, hydroxidÛ, odma‰Èovacích látek, fotochemikálií, pesticidÛ, záﬁivek, rtuÈov˘ch teplomûrÛ, lednice,
mrazáky, televizory, poãítaãové monitory, galvanické ãlánky, olovûné akumulátory,
olej apod.
Souãasnû s nebezpeãn˘m odpadem budou odváÏeny pneumatiky.
(el)
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•Vítání obãánkÛ
Dne 11. 10. 2011 od 10.00 hodin
se bude konat vítání obãánkÛ v obﬁadní síni Obecního úﬁadu Libãeves.
Pozvánky obdrÏí rodiãe do sv˘ch
po‰tovních schránek.
Blanka Procházková,
matrikáﬁka

Harmonogram sluÏby pojízdné prodejny
obec

VE ZKRATCE

•Podzimní kominické
sluÏby
BlíÏí se podzim a s tím i naplánování pravidelné kominické kontroly
pﬁed topnou sezonou.

Termíny náv‰tûvy kominíka sice
je‰tû nejsou známy, ale i tak vám
v ãasovém pﬁedstihu nabízíme moÏnost nahlásit vá‰ zájem o kominickou sluÏbu a po upﬁesnûní termínu
vás budeme kontaktovat. Zájem
o kominickou sluÏbu nahlaste do
30. 9. 2011 osobnû v kanceláﬁi
úﬁadu nebo na 415 692 114.
(el)

•SluÏba pro obãany
JiÏ nûkolik let se pot˘káme s nevyhovující funkãností veﬁejného rozhlasu. Do budoucna se tento problém bude muset vyﬁe‰it roz‰íﬁením
vysílacích hnízd nebo novou investicí a proto vám obãanÛm, pﬁi této pﬁíleÏitosti opûtovnû pﬁipomínáme, Ïe
máte moÏnost jiÏ od roku 2007 vyuÏívat zdarma sluÏbu zasílání SMS
zpráv a zpráv na va‰í e-mailovou
adresu. Na na‰e v˘zvy, které byly
uveﬁejnûny nûkolikrát ve Zpravodaji
Libãeveska reagovalo ﬁada obãanÛ
a sluÏbu vyuÏívají.
Tímto vás Ïádáme, v pﬁípadû va‰eho zájmu nahlaste své kontakty na
jedno z tel. ãísel obecního úﬁadu
415 692 196, 415 962 114,
415 692 101 nebo na
e-mail: ou.libceves@tiscali.cz. (el)

Nespalujte odpad! T¤IëTE ODPAD!
Podzim a zima v nûkter˘ch místech
na‰í republiky se nese obvykle v duchu
ned˘chatelného ovzdu‰í. Denní emisní
limity (laicky ﬁeãeno mnoÏství ‰kodlivin,
které nám v ovzdu‰í dle zákona „mÛÏe“
poletovat) b˘vají u nûkter˘ch látek
mnohonásobnû pﬁekraãovány. Za tûchto podmínek pak jiÏ standardnû nastupují nejrÛznûj‰í onemocnûní d˘chacích
cest. Obzvlá‰tû citlivé jsou na zhor‰ené rozptylové podmínky dûti, Ïeny,
star‰í lidé a osoby s chronick˘mi chorobami. Kromû chorob, které nás trápí
v zimû, v‰ak ‰kodliviny mohou napáchat ‰kody, které nás v podobû závaÏn˘ch onemocnûní potrápí aÏ za nûkolik
let.
„Ovzdu‰í je tu ‰patné, ale co s tím
mÛÏu dûlat já? Nic“, zní asi nejãastûj‰í
úvaha lidí. Omyl, mÛÏete. Zneãi‰tûní
ovzdu‰í vzniká v˘hradnû lidskou ãinností (pomineme-li nûkteré pﬁírodní
jevy, jako jsou poÏáry, erupce sopek
a podobnû). DokáÏeme-li vzduch zneãistit, je v na‰ich silách jej i zlep‰it. AÈ
uÏ se jedná o velk˘ prÛmyslov˘ podnik,
nebo kamna v rodinném domku.
A zaãnûme tentokrát rovnou u tûch
kamen. Spalujete-li doma dﬁevo nebo
kvalitní uhlí, „‰kodíte“ sobû a Ïivotnímu
prostﬁedí standardním zpÛsobem
a není vám témûﬁ co vytknout.
Nesmyslnû vysoké ceny za plyn
a elektﬁinu bohuÏel pﬁimûly mnoho lidí
uch˘lit se zpût ke klasick˘m palivÛm.
Nûkteﬁí lidé v‰ak za úãelem mnohdy
nesmysln˘ch úspor pálí ledacos - napﬁíklad odpady.
Z pohledu laika v‰e, odpady nevyjímaje, shoﬁí na hromádku popela.

Kam k lékaﬁi...
• Ordinace pro dospûlé:
Praktick˘ lékaﬁ pro dospûlé
MUDr. Blanka Kuãerová
ordinuje v Libãevsi:
Pondûlí: od 7,30 do 11,30 hodin
Stﬁeda: od 12,30 do 14,30 hodin
Ostatní pracovní dny:
Poliklinika Louny
• Ordinace pro dûti:
Lékaﬁ pro dûti
MUDr. Renata ·pinková
ordinuje v Libãevsi:
Úter˘:
od 7,30 do 9,00 hodin
Stﬁeda: od 10,00 do 12,00 hodin
Ostatní pracovní dny:
Poliklinika Louny

Mnozí lidé také namítají, Ïe kdyÏ se
mÛÏe spalovat odpad ve spalovnách,
proã by jej nemohli spalovat oni doma.
Mezi spalovnou a domácími kamny je
ov‰em razantní rozdíl - pﬁedev‰ím
v teplotû. Domácí kamna nikdy nejsou
schopna vyvinout tak vysoké teploty,
aby docházelo k témûﬁ dokonalému
spalování, nejsou vybavena ani sloÏit˘mi filtry na zachycení ‰kodlivin. Co si
tedy v kamnech spálíte, to si va‰e rodina i sousedé venku pûknû nad˘chají.
Podle souãasného zákona je jakékoli spalování odpadÛ v domácnostech zakázáno.
Jak ‰kodí spalování odpadÛ?
• Plasty - pﬁi jejich pálení vzniká nejvíce jedovat˘ch látek. Plastové obaly
a v˘robky patﬁí do urãen˘ch Ïlut˘ch
pytlÛ, PET do Ïlut˘ch kontejnerÛ.
T¤IëTE ODPAD.
• Staré palety, dﬁevo z demolice, rozbit˘ nábytek, chemicky o‰etﬁené dﬁevo,

natﬁená prkna - pﬁi jejich spalování se
uvolÀují napﬁíklad dioxiny a formaldehyd. Chemicky o‰etﬁené dﬁevo, nábytek, dﬁevotﬁíska patﬁí do velkoobjemov˘ch kontejnerÛ.
•rSpalování nápojov˘ch kartonÛ
(obalÛ od mléka, dÏusÛ apod.) produkuje jedovaté chlororganické látky
a tûÏké kovy. Tyto obaly patﬁí do tﬁídûného odpadu - oranÏové pytle.
•rCelobarevné letáky, ãasopisy, noviny, papírové kartony obsahují ãasto
velké mnoÏství tûÏk˘ch kovÛ z barev,
lepidel a uvolÀují se pﬁi spalování.
Papír patﬁí do tﬁídûného odpadu modré kontejnery T¤IëTE ODPAD.
•rPálením pneumatik vznikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a dal‰í jedovaté látky. OdloÏte pﬁi sbûru nebezpeãného odpadu.
•rDokonce i tráva ãi listí mohou b˘t
zdrojem ‰kodliv˘ch látek, pokud je pálíme na zahradû. Vût‰í mnoÏství rostlinn˘ch zbytkÛ patﬁí na kompost.
(el)

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ¤ÍZENÍ
Ministerstvo zemûdûlství âR a Pozemkov˘ úﬁad Louny zahájilo ﬁízení o komplexních pozemkov˘ch úpravách s rekonstrukcí pﬁídûlÛ v katastrálním území
Hoﬁenec.
Tímto oznamujeme, Ïe od srpna 2011 do ãervna 2013 budou na pozemky
v katastrálním území Hoﬁenec a v nezbytné míﬁe i na pozemky sousedních katastrálních území (Kozly u Loun, Jablonec u Libãevsi, V‰echlapy u Libãevsi a Mûrunice) vstupovat a vjíÏdût na pozemky a vykonávat ãinnosti vypl˘vající ze zákona
v rozsahu nezbytnû nutném, osoby, které v rámci zpracování pozemkov˘ch úprav
budou vykonávat ãinnosti vypl˘vající ze zákona. Jedná se o pracovníky zpracovatelské firmy SdruÏení zhotovitelÛ, ENERGOECO a pracovníky Pozemkového
úﬁadu Louny.

Na‰e místní knihovna
Knihovna nabízí mimo zapÛjãení literatury rÛzn˘ch ÏánrÛ i elektronickou sluÏbu internet. Internet vyuÏívají turisté a spí‰e mladí
lidé, kteﬁí ho povaÏují za kvalitní a rychl˘ komunikaãní prostﬁedek nebo jako zdroj informací. V knihovnû se od zaãátku roku
registrovalo 74 uÏivatelÛ, z toho 29 dûtí do 15ti let. Knihovnu nav‰tûvuje pravidelnû skupina dûtí, které zde tráví svÛj voln˘ ãas, kde kromû vypÛjãení knih hrají
rÛzné hry a soutûÏe. Spoleãnû s Mateﬁskou ‰kolou Libãeves, která pravidelnû knihovnu nav‰tûvuje je pﬁipraven˘ bohat˘ program k danému roãnímu období napﬁ.:
malování perníãkÛ pﬁed velikonocemi, hry a indiánské léto, na které se dûti vÏdy
moc tû‰í.
V knihovnû také probûhlo v dubnu „BÁBOVKOVÁNÍ“ kaÏd˘ úãastník si pﬁinesl
svou bábovku s vlastním receptem, se‰lo se jich 12 a vyhrála kuﬁecí bábovka“ . V
mûsíci srpnu se konalo „Rozlouãení s prázdninami“ - ãtení, povídání, kvízy a soutûÏe pro dûti. Na podzim probûhne v knihovnû „·TRÒDLOVÁNÍ“, které se stalo jiÏ
tradiãním. Konkrétní termín konání sledujte na v˘vûsních tabulích a www.libceves.cz.
V˘pÛjãní doba v knihovnû v Libãevsi:
Pondûlí: od 16,00 do 18,00 hodin • âtvrtek: od 15,00 do 16,00 hodin.
Vratislava Ekrtová - knihovnice
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INFORMACE K PROVOZU

Peãovatelské sluÏby

víceúãelového hﬁi‰tû v Libãevsi

Od druhé poloviny ãervence leto‰ního roku Obec Libãeves
roz‰íﬁila poãet sv˘ch stál˘ch zamûstnancÛ na ‰est. K roz‰íﬁení
zamûstnancÛ do‰lo vlivem zmûny kritérií úﬁadu práce pro pﬁidûlování pracovníkÛ na veﬁejnû prospû‰né práce, kter˘mi dané
pracovní pozice byly obsazovány a následnû rozhodnutím Zastupitelstva Obce Libãeves dne 16.6.2011 ãíslem usnesení
45/2011. Nebylo moÏné pﬁistoupit na situaci, kdy by se na tûchto postech mûnili zamûstnanci kaÏdé tﬁi mûsíce.
Stejnû tak dojde v brzké dobû i pﬁi ﬁe‰ení pracovního zaﬁazení na pozice dûlníkÛ, kde jsou rovnûÏ ze strany úﬁadu práce
zmûnûny poÏadavky na poskytování pracovních pﬁíleÏitostí pro
uchazeãe o zamûstnání. V souãasné dobû zamûstnáváme jednoho dûlníka a nedostatek pracovních sil ﬁe‰íme dohodami o
provedení práce, kde ve‰keré mzdové náklady hradí obec.
V Domû s peãovatelskou sluÏbou v Hnojnicích po v˘bûrovém
ﬁízení je zamûstnána peãovatelka, která zaji‰Èuje chod a zprostﬁedkovává placené peãovatelské sluÏby pro klienty v místním
peãovatelském domû.
Pro poskytování peãovatelsk˘ch sluÏeb v Libãevsi a pro pﬁilehlé na‰e obce byla pﬁijata, rovnûÏ po v˘bûrovém ﬁízení, terénní peãovatelka, která je dÛchodcÛm nápomocná v tûchto situacích a sluÏbách:
Zde odstﬁihnûte

Provozní doba:
Od 1.15. 2011 - do 30. 9. 2011
• od 8.00 do 21.00 hodin
Od 1.10. 2011 - do 30. 4. 2011
• od 9.00 do 19.00 hodin

Pokyny pro uÏívání tartanového povrhu:
• pro pohyb na hﬁi‰ti pouÏívat jen sportovní obuv
• nesmí se vstupovat v kopaãkách s plastov˘mi a kovov˘mi kolíky, ani v atletick˘ch tretrách s klasick˘mi
ocelov˘mi hﬁeby
• na tartanov˘ povrh je zákaz vstupovat a jezdit na koleãkov˘ch bruslích, skateboardu, dûtsk˘ch odráÏedel,
kolech, vjezd vozidel
• pﬁed vstupem na povrch je potﬁeba ﬁádnû oãistit obuv.
• na povrch se nesmí v zimním období stﬁíkat voda
• pﬁi odhrabování snûhu je potﬁeba pracovat se speciálním náﬁadím
• je zakázáno vstupovat s cigaretami, otevﬁen˘m
ohnûm, sklem, chemikáliemi, alkoholem , omamn˘mi
látkami, zvíﬁaty apod.
• DODRÎOVAT âISTOTU A PO¤ÁDEK

✄

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doná‰ka nákupu
PochÛzky po úﬁadech
Vyzvedávání lékÛ
Doprovod na lékaﬁské vy‰etﬁení
Doná‰ka obûdÛ
Práce spojené s udrÏováním domácnosti, úklid bytu,
mytí oken
7. Odnesení a pﬁinesení prádla do ãistírny
8. Dále dle poÏadavkÛ a potﬁeb

Klíãe od tartanového hﬁi‰tû jsou k dispozici k vypÛjãení
u obsluhy v Hostinci Na Po‰tû.
Îádáme vás o dodrÏování pravidla:
kdo si klíã pÛjãí, ten jej vrací.
(el)

Zdravotnictví pro období
2011 aÏ 2013 - Lounsko

Náklady na dopravné se hradí u bodÛ:
2,3,4,7
PoÏadované sluÏby nahlaste na telefonní ãíslo:
419 692 114, 733 665 456, nebo za‰lete tento lístek
na adresu Obecního úﬁadu Libãeves.

Jméno a pﬁíjmení Ïadatele:
.........................................................................
.........................................................................

Kontakt:
.........................................................................
..........................................................................
podpis Ïadatele

✄

Adresa Ïadatele:
.........................................................................

Na spoleãném setkání starostÛ lounské oblasti na radnici v Lounech byl tématem dal‰í spoleãn˘ postup mûst a
obcí Lounska v problematice zdravotnictví.
Byl projednán návrh Koncepce zdravotnictví Lounska a pﬁed definitivním
schválením Ïádají o stanoviska v‰ech obcí.
Základním principem spoleãného postupu je námût
na vytvoﬁení spoleãnû naplÀovaného zdravotního fondu
pro financování zdravotní péãe a hlavnû zapojení v‰ech
obcí Lounska.
Konkrétním cílem je maximalizace poãtu hodin poskytované lékaﬁské pohotovostní sluÏby obyvatelÛm
celého správního obvodu.
Fond zdravotnictví by mûly tvoﬁit pﬁíspûvky jednotliv˘ch obcí ve správním obvodu mûsta Louny. V˘‰e pﬁíspûvku bude závislá na tom, zda v‰echny obce na návrh
mûsta Loun pﬁistoupí a budou do fondu pﬁispívat konkrétní ãástkou pro danou obec vycházející z poãtu obyvatel a velikostním koeficientem. Pﬁíspûvek Obce Libãeves by ãinil 58 609,-Kã roãnû.
PﬁedloÏená koncepce bude pﬁedmûtem jednání veﬁejného zasedání Zastupitelstva Obce Libãeves v mûsíci záﬁí.
(el)
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