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Slovo starosty obce
VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ, DOVOLTE, ABYCH SE S VÁMI POZDRAVIL
P¤I âTENÍ LETO·NÍHO âÍSLA ZPRAVODAJE LIBâEVESKA. SVÒJ P¤ÍSPùVEK PÍ·I V P¤EDJARNÍM OBDOBÍ TOHOTO ROKU, ALE CHTùL BYCH
SE NùKOLIKA VùTAMI VRÁTIT KE KONCI ROKU MINULÉHO.
Prakticky cel˘ minul˘ rok 2011 se
na‰e obec pot˘kala s problémem navezeného odpadu z Nûmecka do areálu b˘valého státního statku. Vûﬁte, Ïe
ﬁe‰ení tohoto problému bylo velmi nároãné, stálo mnoho ãasu a nervÛ.... Ve
spolupráci s Inspekcí Ïivotního prostﬁedí Ústeckého kraje a v koneãné fázi
i s ministerstvem Ïivotního prostﬁedí
bylo dosaÏeno toho, Ïe zhruba 800 tun
odpadu bylo beze zbytku vráceno zpût
do Nûmecka. Tento fakt jsem pﬁijal
s velkou úlevou a vûdomím, Ïe vynaloÏené úsilí nebylo zbyteãné.
Do konce minulého roku se podaﬁilo
stihnout pomûrnû rozsáhlou rekonstrukci protipovodÀov˘ch opatﬁení
v obci Charvatce a mohli jsme se zara-

dovat ze získání 3.místa, mezi v‰emi
obcemi Ústeckého kraje, v tﬁídûní komunálního odpadu. Toto umístûní je v˘sledkem Va‰í práce, VáÏení spoluobãané, a dovolte mi, abych Vám za to
upﬁímnû podûkoval.
Poãátkem leto‰ního roku pﬁivezli
na‰i dobrovolní hasiãi z Holandska hasicí vÛz Denis - Rapier. Automobil byl
zakoupen bez zprostﬁedkovatele a hrazen z rozpoãtu obce finanãní ãástkou
564 000 Kã. Nutno dodat, Ïe srovnateln˘ hasicí vÛz lze u nás zakoupit za 2 2,5 milionu korun.Také na‰i hasiãi zaslouÏí podûkování za svoji aktivitu, kterou u‰etﬁili obci znaãné finanãní prostﬁedky.
Druhého bﬁezna 2012 uplynul rok od

pﬁíchodu praktického lékaﬁe MUDr.
Blanky Kuãerové.
Tím se podaﬁilo obnovit tuto ordinaci,
vedle jiÏ léta fungující dûtské ordinace
MUDr. ·pinkové. Obûma dámám osobnû moc dûkuji, a to mimo jiné s ohledem na souãasnou, velmi sloÏitou situaci ve zdravotnictví.
VáÏení spoluobãané, souãasná spoleãensko - ekonomická situace je velmi
sloÏitá a do znaãné míry se dot˘ká
v‰ech na‰ich obcí, ale i kaÏdého z nás.
Vládními ‰krty byly napﬁíklad sníÏeny
i finance na veﬁejnû prospû‰né práce.
V praxi to znamená, Ïe obec Libãeves,
která vloni mûla pﬁidûleny 4 pracovníky
na tyto práce, má letos pﬁidûleno místo
jediné. Ale obec veﬁejné prostory musí
udrÏovat, sekat, uklízet, proﬁezávat.
Bude nutné v‰e uhradit z rozpoãtu
obce. Pﬁejme si, aby dal‰í negativní dopady byly co nejmen‰í...
Dovolte mi, abych závûrem popﬁál
Vám v‰em pﬁíjemné proÏití Velikonoãních svátkÛ a krásné sluneãné léto.
Tomá‰ Ekrt,
starosta obce

PROHLÁ·ENÍ STAROSTY OBCE LIBâEVES
VáÏené spoluobãanky, váÏení spoluobãané, rád bych Vás
seznámil s dÛvody zmûny mé stranické pﬁíslu‰nosti. Mnoho
z vás jistû ví, Ïe jsem se stal ãlenem strany Národních socialistÛ - levice 21. století. Tato strana navazuje na tradice národnû socialistické strany v na‰í zemi. Pﬁedsedou této strany se stal Ing.Jiﬁí Paroubek, kter˘ se v krajsk˘ch volbách,
letos na podzim bude ucházet i o Va‰e hlasy, jako lídr kandidátky národních socialistÛ v na‰em kraji.
¤ada z Vás jistû cítí, Ïe situace v na‰em kraji není zcela
pﬁíznivá. Pod vedením velké koalice âSSD a ODS se v‰eobecná nálada v kraji a dÛvûra v politiku znaãnû zhor‰ila. DÛvodem je celá ﬁada korupãních kauz (napﬁ. tunelování Fondu
hejtmanky Ústeckého kraje) kdy peníze míﬁí do projektÛ,
z nichÏ mají prospûch lidé napojení na vedení kraje. Sám
jsem byl, aÏ do svého pﬁestupu k národním socialistÛm, ãle-

nem âSSD. V‰udypﬁítomn˘ klientelismus, boj uvnitﬁ strany
a nekalé praktiky v této stranû mne v‰ak pﬁesvûdãily o tom,
Ïe nechci b˘t nadále spojován s touto stranou.
Ná‰ okres a obce, které se v nûm nacházejí, nepatﬁí v politice âSSD mezi prioritní a to pochopitelnû pociÈuje na‰e
obec. Co se t˘ãe krajsk˘ch investic, jsou preferovány jiné
ãásti ústeckého regionu. To je realita, se kterou se jako Vá‰
zvolen˘ zástupce nemíním jen tak smíﬁit. Pochopitelnû je
m˘m cílem, aby na‰e obec vzkvétala, aby ná‰ spoleãn˘ Ïivot
smûﬁoval k velebení místa, kde Ïijeme. To mi v‰ak stávající
politická reprezentace na úrovni kraje nezaji‰Èuje. Budu
proto podporovat zmûnu, kterou vidím jak v osobû Jiﬁího Paroubka, tak i ve stranû národních socialistÛ. VáÏím si Va‰í
podpory a vûﬁte, Ïe se budu i nadále snaÏit o lep‰í Ïivot v na‰ich obcích. Vûﬁím, Ïe mÛj krok pochopíte.
Tomá‰ Ekrt

Zpráva o hospodaﬁení obce za rok 2011
Rok 2011 zaãala obec hospodaﬁit
s ãástkou 3868 tis. Kã na bankovních
úãtech. Celkem bylo bûhem roku pﬁijato 12 183,42 tis. Kã, vydáno 11317,91
tis. Kã, splátky úvûru 544,23tis.Kã.
K poslednímu dni roku 2011 bylo na
úãtech 4190,20 tis. Kã. Bylo u‰etﬁeno
321,28 tis. Kã.
P¤ÍJMY:
• daÀové 9265,32tis.Kã
Jedná se o danû z pﬁíjmÛ fyzick˘ch
osob, daÀ z pﬁíjmÛ právnick˘ch osob,
daÀ z pﬁidané hodnoty. Stát má obce,
podle zákona o rozpoãtovém urãení
daní, zaﬁazené podle poãtu obyvatel
a je stanoven koeficient, podle kterého
rozdûluje ãást tûchto vybran˘ch daní
obcím. Celkem tedy 6956,39 tis. Kã.
O daÀ z nemovitosti se s nik˘m nedûlíme, prostﬁednictvím finanãního úﬁadu
byly vybrány 2204,17 tis. Kã. Ve vykazovan˘ch daÀov˘ch pﬁíjmech je zahrnut i poplatek ze psÛ 29,47tis.Kã, poplatek za VHP 16,61 tis. Kã, poplatek
za uÏívání veﬁejného prostranství 8,63
tis. Kã a správní poplatky ve v˘‰i 50,05
tis. Kã.
• nedaÀové 1746,53 Kã
Jedná se o pﬁíjmy za poskytované
sluÏby a pronájmy.
• kapitálové 464,37 tis. Kã
Jedná se o pﬁíjmy z prodeje majetku.
• pﬁijaté transfery 707,19 tis. Kã
Jedná se o dotace ze státního rozpoãtu, obcí, kraje.

Územní plán...
Problematika územního plánu je ﬁe‰ena zákonem ã.183/2006 Sb.,
a jeho provádûcími pﬁedpisy, pﬁedev‰ím vyhlá‰kou 500/2006 Sb.. tyto
právní pﬁedpisy ﬁe‰í ve‰keré náleÏitosti územního plánu od pÛvodní
my‰lenky na jeho poﬁízení do konce
jeho platnosti. Pojem územní plán je
definován v §43, odst.1 zákona ã.
183/2006 Sb.
Co územní plán ﬁe‰í? Územní
plán je základním dokumentem obce
slouÏící k jeho harmonickému rozvoji.
Tento dokument zasahuje ‰irokou veﬁejnost, dot˘ká se nejen stavebníkÛ,
zástupcÛ obce, veﬁejné správy, ale
svojí podstatou se dot˘ká v‰ech uÏivatelÛ územní a jeho obyvatel. Stavební úﬁad na základû územního
plánu rozhoduje v daném území.
Práce na územním plánu Obce Libãeves byly zapoãaty v roce 2009,
nyní je ve III. fázi a dokonãen by mûl
b˘t v roce 2013 v celkov˘ch nákladech 700 tis. Kã.
(el)
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V¯DAJE:
• bûÏné 8479,21 tis. Kã
Jedná se o bûÏné v˘daje spojené
s cel˘m chodem obce. âástku vynaloÏenou za nakládání s odpady ve v˘‰i
1096 tis. Kã. Tato sluÏba je pro obãany
poskytována zdarma a celé náklady
hradí obec. âinnost zastupitelstva pﬁi‰la na 654,56 tis. Kã, ãinnost místní
správy na 2288,07 tis. Kã, do veﬁejného osvûtlení bylo vynaloÏeno 611,69
tis. Kã, do správy obce 572,41 tis. Kã,
hasiãi hospodaﬁili se 487,50 tis. Kã,
mateﬁská ‰kola spotﬁebovala 372,71
tis. Kã, do silnic byla vynaloÏeno

394,01 tis. Kã. Nemalé v˘daje byly vynaloÏeny na ostatní provozní v˘daje
spojení s funkãností a chodem obce.
• kapitálové 2838,70 tis. Kã
Investováno bylo ãásteãnû do studie
základní ‰koly na zmûnu uÏívání stavby
19,15 tis. Kã, dále 183,41 tis. Kã se vynaloÏilo do napojení de‰Èové kanalizace v Libãevsi, dofinancováno bylo
1851,10 tis. Kã víceúãelové hﬁi‰tû
v Libãevsi, 15 tis. Kã na projektovou
pﬁípravu akce veﬁejné osvûtlení Mnichov, 300 tis. Kã ‰lo do pﬁípravy územního plánu, JSDH si poﬁídila hasiãské
vozidlo za 470,03 tis. Kã bez DPH. (el)

ROZPOâET OBCE 2012
Rozpoãet Obce Libãeves byl schválen na veﬁejném zasedání zastupitelstva
obce dne 21. 12. 2011, ãís. usn. 101/11.
Rozpoãet na rok 2012 je sestaven schodkov˘. Pﬁíjmová ãást je naplánovaná
v objemu 10636 tis. Kã, v˘dajová ãást 11486 tis. Kã, financování pﬁedstavuje
splátky úvûru 577 tis. Kã a dorovnání schodku 1424 tis. Kã prostﬁedky na‰etﬁen˘mi v minul˘ch letech.
Rozpis pﬁíjmÛ: daÀové
8503 tis.
nedaÀové 1946 tis.
kapitálové 110 tis.
transfery
77 tis.

Rozpis v˘dajÛ:

bûÏné
kapitálové

8361 tis.
3125 tis.

Neinvestiãní ãást v˘dajového rozpoãtu je tvoﬁena v˘daji na zaji‰tûní funkce obce
v oblasti správy a dal‰ích oblastech, jejichÏ plnûní vypl˘vá obci z obecnû závazn˘ch právních pﬁedpisÛ, z uzavﬁen˘ch smluv, s údrÏbou a opravami majetku obce,
jako jsou napﬁ.: vybudování protipovodÀov˘ch opatﬁení v obci Lahovice, Mnichov,
údrÏba cesty v obci Hoﬁenec a Jablonec. Naplánováno je vybudování odstavné
plochy na separovan˘ odpad v obci Charvatce a oprava plotu v ulici Obecní v Libãevsi. Samozﬁejmû se mÛÏou vyskytnout nepﬁedvídatelné nutné opravy.
Investiãní ãást rozpoãtu obsahuje realizaci vodovodního ﬁádu pod zámek v Libãevsi, veﬁejného osvûtlení v obci Mnichov, vybudování dûtského hﬁi‰tû v obci
Hnojnice. Naplánována je projekãní pﬁíprava a realizace prodlouÏení komunikace
ulice V‰echlapská v Libãevsi, âOV v obci Charvatce a projekãnû de‰Èová kanalizace v obci Îidovice. V‰e ov‰em závisí na rozhodnutích o pﬁidûlení dotací na základû podan˘ch Ïádostí. Ke dni 29. 2. 2012 obec disponovala hotovostí na bankovním úãtu celkem 5181 tis. Kã.
(el)

NA CO UPOZOR≈UJEME...
Obãané nás upozorÀují na volnû pobíhající psy, kter˘ch se bojí, a to nejen
star‰í obãané, ale i samotné dûti a zaznamenává to i úﬁad. Proto pﬁipomínáme, Ïe je zakázán voln˘ pohyb psÛ bez vodítka na veﬁejném prostranství. Obãané by mûli b˘t zodpovûdnûj‰í a mít své psy dobﬁe zaji‰tûny, aby nemohli utíkat z v˘bûhÛ, z domÛ a pohybovat se bez dozoru a hlavnû aby nedûsili okolí
a nevzniklo nebezpeãí pokousání.
ZároveÀ pﬁipomínáme, Ïe poplatek ze psÛ byl splatn˘ do 29. 2. 2012.
Poplatek za jednoho psa ãiní 100,-Kã, za kaÏdého dal‰ího 200,-Kã. DÛchodci hradí 100,-Kã.
(el)

Obãané Obecnímu úﬁadu v Libãevsi hradí pro rok 2012 tyto poplatky:
• Poplatek za psa - OZV ã.4/2011
• Poplatek za uÏívání veﬁejného prostranství - OZV ã.6/2011
• Poplatek hﬁbitovní - nájem a sluÏby (dle velikosti hrobu a poãtu let)

(el)

âinnost JSDH Libãeves
Jednotka sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
v roce 2011 zasahovala u 67 událostí.
Jednalo se o 30 dopravních nehod jednodu‰‰ího i váÏného charakteru, 19 poÏárÛ a 18 technick˘ch pomocí (úklid
ropn˘ch havárií, odﬁezání nebezpeãn˘ch stromÛ, ãerpání zatopen˘ch sklepÛ, likvidace bodavého hmyzu...) Jak
se ukazuje, v˘jezdová ãinnost rok od
roku stoupá, za posledních 5 let máme
nárÛst o 49%. Je to dáno vybaveností
a akceschopností jednotky a Ïe jsme
v poplachovém plánu integrovaného

záchranného systému vedení jako poloprofesionální jednotka. UÏ v leto‰ním
roce máme vedeno 9 událostí, kde
jsme zasahovali.
V minulém roce se povedlo domluvit
se zastupitelstvem a starostou obce
o obmûnû poÏární techniky za novûj‰í.
Zakoupila se v Holandsku technika
Dennis Rapier CAS 27XL, která je ve
v˘jezdu od 1. 2. 2012. Toto vozidlo je
vybaveno na v‰echny druhy událostí,
také uÏ bylo k 1. bﬁeznu 6x v akci. Pro
nás i obec to znamená úsporu za po-

Pomáháme seniorÛm ke
zkvalitnûní jejich Ïivota...
Máte ve své domácnosti staré rodiãe, ãi
prarodiãe a nevíte jak skloubit zamûstnání
s péãí o nû? Pokud jste si odpovûdûli ano,
tak na‰e obec poskytuje omezené peãovatelské sluÏby charakteru - doná‰ky nákupÛ, pochÛzky po úﬁadech, vyzvedávání
lékÛ, doprovod na lékaﬁské vy‰etﬁení, doná‰ku obûdÛ, práce spojené s udrÏováním
domácností, úklidu bytÛ, mytí oken, odná‰ení prádla do ãistírny a dále dle poÏadavkÛ a potﬁeb. SluÏby jsou zdarma, pokud
nevyÏadují náklady na dopravu.
Informace vám budou podány na tel.
ã. 415 692 114 nebo osobnû na úﬁadu
obce.
(el)

Informace pﬁímo
do va‰eho mobilu...
Pﬁihlaste se na nûkteré telefonní ãíslo
415 692 114, 415 692 101, 725 061 084 a
budou vám odesílány SMS zprávy na vá‰
mobilní telefon nebo nahlaste va‰i e-mailovou adresu a zprávu najdete ve va‰i
schránce. Jedná se o krátká oznámení t˘kající se dûní v obcích. SluÏba je jiÏ zavedena nûkolik let a stále zájemcÛ pﬁib˘vá.
Zprávy jsou zasílány zdarma.
(el)

honné hmoty. K poÏárÛm nemusí vÏdy
vyjíÏdût velkoobjemová cisterna Tatra
t-815 CAS32 a hlavnû zasahující hasiãi
pﬁi práci s novûj‰í technikou jsou akceschopnûj‰í a rychlej‰í. Díky ﬁe‰ení úloÏn˘ch prostor a vybavení vozidla nemusí docházet pﬁi událostech váÏného
charakteru ke ztrátû majetku nebo dokonce lidského Ïivota. Jak se lidovû
ﬁíká, je to hra o ãas.
Závûrem mi dovolte podûkovat starostovi a zastupitelstvu obce za finanãní podporu a také aktivním ãlenÛm v˘jezdové jednotky.
Velitel jednotky
Sáãek Zdenûk

Pﬁání jubilantÛm
• JiÏ 33 let nav‰tûvuje matrikáﬁka spolu se starostou seniory z na‰ich obcí, kteﬁí dosáhli vûku 70, 75, 80 a následnû
kaÏd˘ rok, aby jim popﬁáli k narozeninám jménem vedení
obce a pﬁedávají malou pozornost, s pﬁáním dobrého zdraví do dal‰ího Ïivota. Poãet nav‰tíven˘ch jubilantÛ v roce 2011 a do února
2012: 40. Blahopﬁejeme v‰em na‰im spoluobãanÛm k jejich Ïivotnímu jubileu a pﬁejeme hodnû zdraví a spokojenosti do dal‰ích let.
• Dne 11. 10. 2011 starosta obce pﬁivítal na‰e nejmen‰í. Celkem se pﬁivítalo 13 obãánkÛ a do konce února jsme se rozrostli o dal‰í tﬁi. Blahopﬁejeme rodiãÛm k narození miminek a pﬁejeme krásné chvíle pﬁi jejich v˘chovû.
• Se zármutkem vzpomínáme na na‰e obãany, kteﬁí nás navÏdy opustili.
Rozlouãili jsme se s 5 spoluobãany.
• Od posledních statistick˘ch ãísel o poãtu obyvatel se do února leto‰ního
roku pﬁistûhovalo 33 nov˘ch obãanÛ a 20 se jich odstûhovalo. K 29. 2.
2012 tak bylo celkem 915 trvale Ïijících obyvatel.
(el)

INFORMACE Z KNIHOVNY
Místní knihovna má 77 registrovan˘ch uÏivatelÛ, z toho je 27
uÏivatelÛ do 15 let. V roce 2011 vyuÏilo internet 158 náv‰tûvníkÛ knihovny.
Také probûhl 3krát v˘mûnn˘ program knih, pﬁi kterém si ãtenáﬁi mohli
pﬁedem rezervovat knihy od svého oblíbeného autora ãi povinnou ãetbu.
V knihovnû probûhlo 10 akcí pro dûti a dospûlé, napﬁ.: bábovkování, turnaj ve hﬁe ãlovûãe nezlob se, indiánské léto, podzimní putování za drakem
za pohádkou, ‰trÛdlování atd.
Vratislava Ekrtová, knihovnice
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âERNÉ SKLÁDKY - V‰ímejte si zakladatelÛ ãern˘ch skládek a nebojte se je nahlásit na obecní úﬁad (415 692 101,
415 692 114, 415 692 196, 725 061 084, ou.libceves@tiscali.cz nebo i anonymnû. Odklizení ãern˘ch skládek stojí obec
nemalé peníze. Uvedené fotografie nepotﬁebují komentáﬁ... za to potﬁebují pevné nervy a dobr˘ Ïaludek.
(el)

T¤ÍDùNÍ ODPADÒ
V‰em z vás, kteﬁí tﬁídíte odpad a neodrazuje vás od toho ani vzdálenost
kontejnerÛ na tﬁídûn˘ odpad od va‰eho
domu a skladování pytlÛ na separaci, ãi
neukáznûnost ostatních spoluobãanÛ,
dûkujeme, Ïe jste vydrÏeli a Ïe jste se
do systému zapojili.
Chtûli bychom zároveÀ touto cestou
poÏádat a vyzvat i ostatní obãany, aby
se do tﬁídûní odpadÛ zapojili a to nejen
proto, Ïe je to jedna ze základních povinností, Ïe jde o projev ohleduplnosti k
Ïivotnímu prostﬁedí, ale také z praktick˘ch dÛvodÛ. âím více odpad tﬁídíte,
tím více místa zb˘vá ve va‰ich popelnicích na komunální odpad a ãím více a
lépe je odpad tﬁídûn, tím ménû musí
obec za svoz odpadu doplácet z obecního rozpoãtu, protoÏe za separaci dostáváme zpûtnû odmûnu od firmy Ekokom za vytﬁídûné odpady.
BohuÏel nám obrazy neukáznûn˘ch

obãanÛ pﬁipomíná nepoﬁádek okolo
kontejnerÛ nebo plnûní tûchto nádob
nevhodn˘m odpadem pro dan˘ druh
urãen˘... musíme je to pﬁeci nauãit...
jinak je „vytaháme za u‰i“.
P¤IPOMÍNÁME:
• modré kontejnery - papír
• Ïluté kontejnery - pouze PET lahve
• zelené kontejnery - sklo
• Ïluté pytle - ostatní plasty (napﬁ.: od
saponátÛ,jogurtÛ,kvûtináãe, polystyren, aviváÏí, ‰amponÛ)
• oranÏové pytle - tetrapaky (od krabicového mléka, ‰lehaãky, vína atd.)
• velkoobjemové kontejnery - urãené
v˘hradnû na ostatní komunální odpad

- pneumatiky NE - ty odváÏíme s nebezpeãn˘m odpadem 2x roãnû!. ZároveÀ apelujeme také na obãany,
kteﬁí zbytky ze zahrad a trávníkÛ dávají do kontejnerÛ a popelnic, Ïe se
nejen ochuzují o cenn˘ materiál prospû‰ného hnojiva, ale pﬁispívají tak k
nárÛstu cen za svoz komunálního odpadu.
V‰em tûm, kteﬁí si dají tu práci a tﬁídí
v˘‰e uvedené odpady, touto cestou dûkujeme. Nebuìte lhostejní k prostﬁedí
okolo nás.
(el)
Svoz nebezpeãného odpadu
bude probíhat v sobotu 21. dubna 2012 (lednice, mrazáky, televizory, monitory, plechovky od
barev, záﬁivky, pneumatiky atd.)

V˘stava kronik...
Na podzimní ãas se pﬁipravuje v˘stava kronik. Jedná se o vzácné archiválie, které budou vyÏadovat zvlá‰tní péãi
a zacházení s nimi a tudíÏ i pﬁíprava
bude vyÏadovat nemal˘ ãas.
V˘stava bude zahájena asi v mûsíci
ﬁíjnu a trvala by cca mûsíc.Náv‰tûvníci
si prohlédnou kroniky obce, nûkter˘ch
spolkÛ, základní ‰koly, mateﬁské ‰koly
a moÏná i dal‰ích - dle existence kronik. K dispozici bude i fotodokumentace ze star˘ch ãasÛ.
Archiválie bude moÏné vidût v zasedací místnosti Obecního úﬁadu Libãeves. Podrobnûj‰í informace budou
upﬁesnûny.
(el)
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Poslední den v loÀském roce, jsme se se‰li k silvestrovskému
utkání „Sparta versus Slávie“. Utkání skonãilo nerozhodnû. Pomalu se blíÏí na‰e mistrovská utkání, tak bych chtûl na nû pozvat nejenom na‰e fanou‰ky, ale i ostatní. Dal‰í pozvánka je pro
v‰echny, kdo mají rádi legraci na „MA·KARNÍ PLES“, kter˘ poﬁádáme dne
14. dubna 2012. BliÏ‰í informace uvedeme na plakátech.
Fotbalu zdar. Pﬁedseda SK AC Libãeves Franti‰ek Zeman

BETLÉM V NOVÉM
Nevím kolik spoluobãanÛ vidûlo vánoãní betlém v kostele sv.Jana Kﬁtitele
v Libãevsi. Vzpomínám si jak jsem ho
obdivoval jiÏ pﬁed více neÏ padesáti
lety kdy jsem v kostele ministrantoval.
MoÏná nejde o nijak umûlecké dílo,
moÏná jde jen o dobré ﬁemeslo, manufakturní v˘robu, to mu ale na kouzlu nic
neubírá. Sestava zahrnuje 14 postav,
15 zvíﬁat a korpus s betlémskou krajinou. âas se na figurách podepsal, ﬁada
z nich je polámaná, andûl létá bez kﬁídel, barva vybledla. Pﬁi‰el nejvy‰‰í ãas
vûc ﬁe‰it, ale jak? Paní Jiﬁina Nûmeãková ze ¤isut, ãlenka na‰eho obãanského sdruÏení, se zdála b˘t vhodn˘m
typem, je v˘tvarnû zruãná a peãlivá.
K na‰í radosti v˘zvu pﬁijala. Na renovaci betléma pracovala cca 4 mûsíce,

práce ji evidentnû tû‰ila. Na vánoce
2011 uÏ se betlém v kostele leskl
v novém, práce se pí. Nûmeãkové skuteãnû povedla. Teì jsou figury uloÏeny
ve slu‰ivé bed˘nce, kterou pro nû vyrobil p. Nûmeãek. Znovu je vystavíme
na vánoce 2012, budeme rádi kdyÏ se
na libãevesk˘ betlém pﬁijdete podívat.
A paní Nûmeãkové moc dûkujeme, je
to ostatnû jediná odmûna, kterou za
svou práci dostala.
V loÀském roce se na‰e obãanské
sdruÏení podílelo na opravû zastﬁe‰ení
sakristie, na provedení restaurátorského prÛzkumu omítek interieru kostela
a na restaurování maleb sv. Jeron˘ma
a sv. AmbroÏe na poprsníku kruchty, na
které farnost Libãeves získala dotaci od
Ústeckého kraje. Restaurátorsk˘ prÛzkum prokázal pÛvodní v˘malbu v jed-

notliv˘ch ãasov˘ch úsecích, která se
dochovala v ucelené podobû a rozsahu
umoÏÀujícím jejich restaurování a prezentaci. Na realizaci prací se podílela
rovnûÏ obec Libãeves finanãním pﬁíspûvkem ve v˘‰i 20 tis. Kã, vedení obce
za tuto pomoc velmi dûkujeme.
V kostele administrátor farnosti p. Pavel Michal slouÏí v nedûli od 9.00 hod.
pravidelné m‰e. Jejich náv‰tûvu mÛÏu
vﬁele doporuãit. Kázání p. Michala jsou
velmi aktuální a inspirující, nejen pro
vûﬁící. Nad budoucností správy farnosti
se bohuÏel vzná‰í otazník, p. Michal
pravdûpodobnû v létû odejde a dal‰í
obsazení farnosti je nejasné. Vûﬁíme,
Ïe ji biskupství nenechá opu‰tûnou na
okraji svého zájmu.
Slavíãek , o.s.
Pﬁátelé Libãeveska

ZÁJEZDY ZA KULTUROU DO PRAHY
¤íká se, Ïe nejen jídlem je ãlovûk Ïiv. Kromû tûlesné schránky
je tﬁeba také krmit tu du‰evní. A o to se pokusíme v leto‰ním roce.
Pﬁipravujeme na kvûten - ãerven zájezd pro milovníky ãinohry do
divadla Radka Brzobohatého na pﬁedstavení, které je‰tû upﬁesÀujeme na základû referencí a ankety, která byla umístûna na webov˘ch stránkách obce. Termín bude upﬁesnûn a tak nezapomeÀte sledovat v˘vûsní tabule a webové stránky obce. Doprava
bude hrazena obcí.
Na podzim plánujeme rovnûÏ zájezd do Prahy do „národního“.
V˘bûr je mezi ãinohrou, baletem, operou, ale v‰e se dozvíte aÏ
bude dan˘ termín.
Nûkteﬁí z nás se jiÏ cest za kulturou v minulosti zúãastnili a s jistotou mÛÏeme ﬁíct, Ïe nikdo z úãastníkÛ svého rozhodnutí nelitoval. ...tû‰te se...
(el)

ZPRAVODAJ LIBâEVESKA • 5 / 2012

Informace z mateřinky
ZÁPIS DùTÍ DO MATE¤SKÉ ·KOLY
Opût se blíÏí ãas zápisu dûtí na nov˘
‰kolní rok. Pﬁi loÀském zápisu jsme
z kapacitních dÛvodÛ mohli pﬁijmout
pouze pût dûtí. Tû‰ili jsme se, Ïe letos
bude situace lep‰í.
K zápisu do základních ‰kol ‰lo
v lednu osm pﬁed‰kolákÛ. U dvou dûtí
máme jiÏ nyní potvrzen˘ odklad ‰kolní
docházky a u dal‰ích dvou bude teprve
rozhodnuto. V souãasné dobû tedy
mÛÏeme s jistotou poãítat pouze se
ãtyﬁmi voln˘mi místy. Zápis dûti na
‰kolní rok 2012/2013 probûhne v úter˘
22. 5. 2012 od 14. 00 do 16.00 hodin
v budovû M·.

KARNEVAL VE ·KOLCE
Máme za sebou první pololetí ‰kolního roku. 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.
Pﬁipravili jsme mikulá‰skou nadílku,
pﬁi které nám pomohli pánové J. âern˘,
Z. Sáãek a paní K. Ferencová, vánoãní
program u stromeãku s nov˘mi hraãkami a pomÛckami, uspoﬁádali jsme divadelní pﬁedstavení divadel z Mostu
a Karlov˘ch VarÛ.
Koncem února jsme ve spolupráci

s paní V. Ekrtovou pro dûti uspoﬁádali
karneval.
Dûti nad fotografiemi s radostí vzpomínaly na ten loÀsk˘ a s vervou se pustily do pﬁíprav leto‰ního. V˘zdoba ve
‰kolce se postupnû z té zimní promûnila na veselou karnevalovou. Vystﬁihovali jsme, lepili, nafukovali balónky.
Doma maminky pﬁipravovaly masky
a pﬁevleky, dûti se chlubily v koho se
promûní.
Ráno na nû ve ‰kolce místo paní uãitelky ãekal klaun a den pln˘ her, soutûÏí a tance. Veselili se v‰ichni, odmûna
ãekala na kaÏdého.
·koda jen, Ïe nám do karnevalového
veselí zasáhla nemocnost dûtí.
Irena Vodiãková,
ﬁeditelka M·

Z TVORBY NA·ICH DùTÍ - Kytiãku nakreslila Terezka a sluníãko Radka.
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Nové obãanské prÛkazy
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