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Slovo starostky obce
VáÏení spoluobãané, ãas utekl velmi rychle, je konec volebního období a pﬁed námi opût volby do zastupitelstva obce. B˘vá zvykem, kdyÏ
nûco konãí, tak bilancovat. Já bych zde nechtûla vyjmenovávat akce,
které se uskuteãnily, co se vybudovalo nebo opravilo, jaké akce byly
uspoﬁádány pro obãany, pro matky a dÛchodce, pro dûti atd.
Nebudu zde hodnotit ani práci svou
ani ostatních zastupitelÛ obce. KaÏd˘
obãan si stejnû své hodnocení vytvoﬁí
sám. Mûl by pﬁi tom ale zhodnotit práci
zastupitelÛ z mnoha hledisek. Ne jen
to, jestli chodí na schÛze ZO, jestli jen
kritizují starostu a místostarostu co dûlají ‰patnû, ale mûli by posoudit i jejich
angaÏovanost v kaÏdodenní práci. Jak
se ãlenové ZO podílí na poﬁádání akcí
pro obãany - dospûl˘ch a dûtí. Zda je
vymyslí, pomáhají s uspoﬁádáním jiÏ
vymy‰leného tzn. zapojí svoji iniciativu.
Chtûla bych se spí‰e zamyslet nad
pﬁístupem obãanÛ k Ïití a spoluÏití v obcích a nad tím, jak na‰í práci hodnotí
oni. Nûkteﬁí pﬁijdou-pochválí, nûkteﬁí
pﬁijdou se sv˘mi pﬁipomínkami na veﬁejné zasedání ZO, nûkteﬁí pﬁímo na
obecní úﬁad. Jedná se samozﬁejmû o
pﬁipomínky k na‰í práci, aÈ uÏ kladné
nebo záporné. Je mi jasné, Ïe nikdo
nehodnotí práci úﬁednickou - papírovou, které je ãím dál více a je nároãnûj‰í. Hodnotí to, co je vidût a je jim blízké.
Zastavím se hlavnû u názorÛ, které sly‰ím od lidí, které jsem za celou dobu
volebního období nevidûla na zasedání
ZO, nepﬁi‰li s Ïádn˘m návrhem nebo
názorem, ale hodnotí práci zastupitelÛ
a úﬁedníkÛ obce v autobusu, na autobusové zastávce, pﬁi posezení u piva a
podobnû. Na tûchto místech je samozﬁejmû hlavnû sly‰et co v‰echno se
zde dûlá ‰patnû, Ïe se nedûlá nic pro
obãany, nic pro dûti a Ïe se tedy nemÛÏe nikdo divit, Ïe mezi dûtmi je krimina-

lita, Ïe kradou, kdyÏ je nikdo nezabaví
a nevyplní jejich voln˘ ãas. Nad tûmito
názory zase pﬁem˘‰lím já. Je pravda,
Ïe aktivita obce v tomto smûru je také
dÛleÏitá, ale v˘chova dûtí zaãíná v rodinû. Jedním bodem v˘chovy je nauãit
dûti váÏit si práce druh˘ch. Proã je neustále poniãené to, co druzí vytvoﬁí a
stojí to peníze. Proã jsou poniãené autobusové ãekárny, laviãky, odpadkové
ko‰e, v˘vûsní tabule, zábradlí, vybavení na dûtském hﬁi‰ti, na prostranství
dvora u obecního úﬁadu? Proã jsou polámané vysázené stromky a keﬁe? Já
vím, Ïe v‰echno nedûlají dûti, Ïe dospûlí to dokáÏí také. O to je hor‰í, Ïe to
dûti od dospûl˘ch vidí.

A je‰tû jedna vûc mû velmi trápí. Je
to chování nûkter˘ch na‰ich „pejskaﬁÛ“.
Je hezké, Ïe mají vztah ke zvíﬁatÛm,
starají se o svého miláãka a mají ho
rádi, ale mûli by mít také rádi prostﬁedí
ve kterém Ïijí a kam se sv˘m pejskem
chodí na procházku. Stále je ãást chovatelÛ, kteﬁí po svém pejskovi neuklidí
v˘kaly ani nedávají pozor jestli nemoãí
na vysázené keﬁe, které potom
uschnou. Máme v obci záhony s novou
v˘sadbou a chtûla bych, aby byly
pûkné hodnû dlouho a byla chuÈ v tûchto úpravách pokraãovat. Vûﬁím, Ïe
v‰ichni na‰i obãané chtûjí mít na‰e
vesnice pûkné, ale musí se o to také
sami zaslouÏit, alespoÀ vhodn˘m pﬁístupem.
Na závûr vám chci v‰em popﬁát do
dal‰ích let spokojenost v rodinách i
vesnicích. Pﬁí‰tím zastupitelÛm pﬁeji
mnoho úspûchÛ v jejich práci pro obec
v klidu a pohodû.
Helena Slavíková, starostka obce

PODùKOVÁNÍ OBâANÒM OBCE
V závûru volebního období a zároveÀ v
závûru mého pÛsobení ve funkci bych chtûla podûkovat zamûstnancÛm Obecního
úﬁadu v Libãevsi za spolupráci a plnûní
úkolÛ v rámci jejich pracovních náplní.
RovnûÏ chci podûkovat za spolupráci
na‰im hasiãÛm, kteﬁí se zúãastÀovali poﬁádání akcí pro obec a vÏdy, kdyÏ jsem potﬁebovala pomoct ﬁe‰it nûjak˘ akutní problém,
nikdy mû neodmítli a projevili i vlastní aktivitu. ZároveÀ jim dík patﬁí za jejich odvádûnou
nebezpeãnou dobrovolnou práci ve sboru.
Se zaji‰tûním poﬁádan˘ch akcí pomáhali
rovnûÏ myslivci a ãlenové âSSD - organizace Libãeves, kter˘m rovnûÏ dûkuji. V neposlední ﬁadû oceÀuji také spolupráci s panem
Tu‰kem pﬁi poﬁádání hlavnû akcí pro dûti,
kdy se stával hlavním koordinátorem. FotbalistÛm dûkuji, Ïe nám poskytli prostor pro
poﬁádání akcí na jejich hﬁi‰ti.
V‰em jmenovan˘m pﬁeji dobrou spolupráci s nov˘m vedením obce.
Helena Slavíková

VáÏení
spoluobãané,
BlíÏí se komunální volby, proto si dovoluji toto velmi krátké zamy‰lení.
Uvûdomme si , Ïe volíme zastupitele
na dal‰í volební období, které bude poznamenáno doznívající celosvûtovou finanãní krizí, která má urãitou setrvaãnost.
JiÏ volby celorepublikové nám v‰ak
ukázaly , Ïe vût‰ina lidí - voliãÛ pochopila, Ïe nade‰el ãas, kdy je nutno stále
peãlivûji zvaÏovat jak nakládat s veﬁejn˘mi finanãními prostﬁedky, kam a do jak˘ch „akcí“ peníze prioritnû rozdûlovat.
Zkrátka dobﬁe pﬁem˘‰let o kaÏdé vydané korunû. Je nutno ‰etﬁit, b˘t dobr˘mi
hospodáﬁi. Aby tyto my‰lenky byly v budoucnu realizovatelné, musí b˘t splnûn
pﬁedpoklad transparentnosti, ãestnosti a
férovosti celého vedení obcí.
To mûla pﬁedev‰ím na mysli na‰e
místní organizace ODS pﬁi sestavování
volebního programu na dal‰í období, to
mám na mysli i já a ve skrytu du‰e doufám, Ïe místní lidé chápou na‰i spoleãnou budoucnost.
Budoucnost jako cestu pomûrnû tûÏkou, ale ne neschÛdnou. Doufám, Ïe
lidé neuvûﬁí nerealizovateln˘m slibÛm,
jak˘msi pﬁedvolebním vábením a jist˘m
druhÛm „kamarád‰oftÛ“, které se nûkdy
více jindy ménû skrytû objevují.
Pﬁi volbách pﬁeji ‰Èastnou ruku
Pavel TÛma, Charvatce
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Dík patﬁí na‰im hasiãÛm za jejich odvádûnou nebezpeãnou dobrovolnou
práci ve sboru a poﬁádání akcí pro obec.

Nová telefonní čísla do lounské nemocnice a polikliniky
automatická spojovatelka
sociální pracovnice
RDG evidence
RHB
Ambulance bolesti
Alergologie
Pohotovost dětská
Pohotovost dospělých
Sekretariát, personální

415 242 400
415 242 424
415 242 451
415 242 461
415 242 444
415 242 484
415 242 480
415 242 481
415 242 412
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Nezávisl˘ kandidát pro volby do zastupitelstva
obce Libãeves v r. 2010 - Ladislav Slavíãek
Zastupitelstvo obce je
kolektivní orgán kter˘
pﬁijímá usnesení
vût‰inou sv˘ch ãlenÛ.
Za nejdÛleÏitûj‰í proto
povaÏuji úplné
a objektivní dÛvodové
zprávy k pﬁedkládan˘m
návrhÛm a otevﬁenou
diskusi , pokud moÏno
se zapojením
veﬁejnosti, k jejich
projednání.

Osobnû chci v zastupitelstvu obce
prosazovat zejména tyto cíle:
■ podpora aktivit obãanského sdruÏení
„Pﬁátelé Libãeveska o.s.“, zejména
obnova a restaurování kostela Stûtí
sv. Jana Kﬁtitele v Libãevsi
■ aktivní zapojení do pﬁípravy Ïádostí
a ãerpání pﬁíspûvkÛ z dostupn˘ch
dotaãních titulÛ na obãanskou vybavenost, dopravní a technickou infrastrukturu, sociální péãi, kulturu, sport
dle dohody zastupitelstva o prioritách obce
■ maximální podpora spoleãensk˘ch
aktivit v obci zejména se zamûﬁením
na mládeÏ a seniory
■ zaji‰tûní bezplatného poradenství
v základních otázkách obãanského,
pracovního a stavebního práva na
obecním úﬁadû
■ zprovoznûní klubovny pro dÛchodce,
pﬁípadnû matky s dûtmi - moÏnost
spoleãného posezení, hraní spole-

■

■

■
■

ãensk˘ch her, sledování TV
a DVD, drobné obãerstvení, pﬁístup
k dennímu tisku a ãasopisÛm a.j.
zaji‰tûní obûdÛ pro obãany obce
v dostupné cenové relaci pokud
moÏno z místních zdrojÛ. Pﬁíspûvek na obûd pro dÛchodce s nízk˘m pﬁíjmem.
pﬁíprava zﬁízení vodní plochy vyuÏitelné pro koupání v prostoru Libãeveska. Ve volebním období min.
vyhledávací studie , pﬁíprava PD
a ﬁe‰ení majetkoprávních vztahÛ
k dotãen˘m pozemkÛm.
úprava vycházkov˘ch tras v obcích a jejich blízkosti
dle zájmu poﬁádání pﬁedná‰ek
a kursÛ pro obãany (historie, podnikání, jazykové kursy, kursy
práce na PC a.j.) m.j. s cílem zv˘‰ení dovedností a lep‰ího uplatnûní na trhu práce
Slavíãek, Libãeves

SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ Za libãevesko krásnûj‰í
ve sloÏení:
Ing. Vladimír Záborec,
Václav Tu‰ek,
Vladimír Kulík,
Josef Luka,
Iveta Wildová,
Jiﬁí Rudl,
Jitka Lodeová,
Bohumil Minaﬁík
a Mgr. Jan Malina
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V‰ichni víme co je pro na‰e obce
dÛleÏité. V investiãní v˘stavbû bude
tﬁeba vybudovat kanalizace a ãistírny
ve v‰ech obcích kromû Libãevsi, zajistit pozemky pro bytovou v˘stavbu,
dokonãit novû pﬁipravovan˘ územní
plán a opravit vodní nádrÏe ve vlastnictví obce. Dle moÏností budovat malometráÏní obecní byty. Dokonãit zapoãatou stavbu víceúãelového hﬁi‰tû
na zahradû ‰koly v Libãevsi, které
bude slouÏit v‰em obãanÛm kaÏdého
vûku, ale hlavnû by mûlo zabavit na‰i
mládeÏ.
V oblasti Ïivotního prostﬁedí bude
tﬁeba likvidovat ãerné skládky, ve spolupráci s firmou pana Budiaãe dokonãit
sbûrn˘ dvÛr pro nebezpeãné odpady v
areálu b˘valého velkokapacitního kravína.
V neposlední ﬁadû bude tﬁeba se vûnovat dﬁíve narozené generaci na‰ich
spoluobãanÛ, zabezpeãit pro nû vhod-

né stravování, spoleãenské vyÏití,
zájezdy a rÛzné jiné akce.
Na‰e sdruÏení je pﬁesvûdãeno, Ïe
dal‰í potﬁeby, které Vás trápí a ztûÏují Vám Ïivot, brzy spoleãnû vyﬁe‰íme.
Zveme Vás proto k volbám a vyz˘váme Vás, zvaÏte komu dáte svÛj
hlas.
Ing. Vladimír Záborec

Informace o zpÛsobu hlasování ve volbách do
zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16. ﬁíjna 2010
Volby do zastupitelstev obcí
vyhlásil prezident republiky
sv˘m rozhodnutím
ã. 207/2010 Sb. ze dne
18. ãervna 2010.
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek dne 15. ﬁíjna
2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 16. ﬁíjna 2010 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
VOLIâ
Voliãem je obãan obce za pﬁedpokladu, Ïe jde o státního obãana âeské republiky, kter˘ alespoÀ druh˘ den voleb
dosáhl vûku nejménû 18 let a je v den
voleb v této obci pﬁihlá‰en k trvalému
pobytu.
Voliãem je také státní obãan jiného
státu, kter˘ nejpozdûji druh˘ den voleb
dosáhl vûku nejménû 18 let, je v den
voleb v této obci pﬁihlá‰en k trvalému
pobytu a jemuÏ právo volit pﬁiznává
mezinárodní smlouva, kterou je âeská
republika vázána a která byla vyhlá‰ena ve Sbírce mezinárodních smluv. V
souãasné dobû je takovou mezinárodní
smlouvou Smlouva o pﬁistoupení
âeské republiky k Evropské unii. Obãané ãlensk˘ch státÛ Evropské unie, kteﬁí
splÀují podmínky pro pﬁiznání volebního práva, mají právo, pokud poÏádali o
zápis do dodatku stálého seznamu voliãÛ, hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce.
VOLEBNÍ MÍSTNOST
Voliãi jsou o dobû a místû konání
voleb v obci informováni oznámením
starosty obce nejpozdûji 15 dnÛ pﬁede
dnem voleb (30. záﬁí 2010). Je-li na
území obce zﬁízeno více volebních okrskÛ, starosta obce uvede, které ãásti
obce náleÏí do jednotliv˘ch volebních
okrskÛ, a oznámení zveﬁejní na území
kaÏdého z nich. V oznámení jsou uvedeny adresy volebních místností.
Ve volební místnosti bude na viditelném místû vyvû‰en hlasovací lístek
oznaãen˘ nápisem „vzor“, prohlá‰ení
kandidáta o vzdání se kandidatury
nebo zmocnûnce o odvolání kandidáta,
pokud byla doruãena do 48 hodin pﬁed
zahájením voleb; pﬁi zji‰Èování v˘sledkÛ voleb se k hlasÛm odevzdan˘m pro
takového kandidáta nepﬁihlíÏí; dále pﬁípadná informace o tiskov˘ch chybách
na hlasovacím lístku s uvedením správ-

ného údaje. Volební místnost musí b˘t
pro kaÏd˘ volební okrsek vybavena zákonem ã. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, kter˘ musí b˘t voliãÛm na jejich
Ïádost zapÛjãen k nahlédnutí.
HLASOVÁNÍ
Prokázání totoÏnosti a státního obãanství
Voliã po pﬁíchodu do volební místnosti prokáÏe okrskové volební komisi
svou totoÏnost a státní obãanství
âeské republiky platn˘m obãansk˘m
prÛkazem nebo platn˘m cestovním
pasem âeské republiky. Jde-li o cizince
prokáÏe po pﬁíchodu do volební místnosti okrskové volební komisi státní obãanství státu, jehoÏ obãané jsou oprávnûni volit na území âeské republiky
prÛkazem o povolení k pobytu vydan˘m podle zákona ã. 326/1999 Sb., o
pobytu cizincÛ na území âeské republiky a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Je nezbytné, aby voliã mûl u sebe
potﬁebné doklady; neprokáÏe-li voliã
svou totoÏnost a státní obãanství
âeské republiky, popﬁípadû státní obãanství státu, jehoÏ obãan je oprávnûn
hlasovat na území âeské republiky, nebude mu hlasování umoÏnûno.
Po záznamu ve v˘pisu ze stálého seznamu voliãÛ (nebo z dodatku ze stálého seznamu voliãÛ) obdrÏí voliã od okr-

skové volební komise prázdnou úﬁední
obálku opatﬁenou pﬁíslu‰n˘m razítkem.
HLASOVACÍ LÍSTEK
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce mÛÏe b˘t vyti‰tûn oboustrannû.
V záhlaví kaÏdého hlasovacího lístku
je uveden název obce a poãet ãlenÛ
zastupitelstva obce, kter˘ má b˘t zvolen. Kandidáti kaÏdé volební strany
jsou uvedeni na spoleãném hlasovacím
lístku v poﬁadí urãeném volební stranou, a to v samostatn˘ch zarámovan˘ch sloupcích umístûn˘ch vedle sebe;
není-li to pro poãet volebních stran
moÏné, pokraãují sloupce v následující
ﬁadû, pﬁípadnû na druhé stranû hlasovacího lístku. Volební stranou mÛÏe b˘t
politická strana, politické hnutí, jejich
koalice, nebo sdruÏení politick˘ch stran
nebo politick˘ch hnutí a nezávisl˘ch
kandidátÛ, individuálnû kandidující nezávisl˘ kandidát nebo sdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ. Údaj o ãlenství jednotliv˘ch kandidátÛ v politick˘ch stranách nebo politick˘ch hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou; pro informaci voliãÛ budou na zadní stranû
informace doruãované voliãÛm spoleãnû s hlasovacími lístky uvedeny tyto
zkratky s úpln˘mi názvy.
Hlasovací lístek je na konci textu
opatﬁen otiskem razítka obecního
úﬁadu, kter˘ plní pro danou obec funkci
registraãního úﬁadu.
Hlasovací lístky jsou starostou obce

Volební místnost bude pﬁipravena na obecním úﬁadû na‰í obce.
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distribuovány voliãÛm nejpozdûji 3 dny
pﬁede dnem voleb (12. ﬁíjna 2010). V
pﬁípadû, Ïe dojde k po‰kození nebo
ztrátû hlasovacího lístku, mÛÏe voliã ve
volební místnosti poÏádat okrskovou
volební komisi o jin˘ hlasovací lístek.

sobem oznaãena více neÏ jedna volební strana nebo více kandidátÛ, neÏ je
stanoven˘ poãet, byl by takov˘ hlas neplatn˘.
Po úpravû vloÏí voliã hlasovací lístek
do úﬁední obálky.

ÚPRAVA HLASOVACÍHO
LÍSTKU
Po obdrÏení úﬁední obálky, pﬁípadnû
hlasovacího lístku, vstoupí voliã do prostoru urãeného k úpravû hlasovacích
lístkÛ. Pokud se voliã neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování
umoÏnûno.

Pokud voliã neoznaãí na hlasovacím
lístku ani volební stranu, ani Ïádného
kandidáta, hlasovací lístek nevloÏí do
úﬁední obálky, hlasovací lístek pﬁetrhne
nebo vloÏí do úﬁední obálky nûkolik hlasovacích lístkÛ do téhoÏ zastupitelstva,
je jeho hlas neplatn˘.

V prostoru urãeném pro úpravu
hlasovacích lístkÛ voliã mÛÏe hlasovací lístek upravit jedním z uveden˘ch zpÛsobÛ:
■ Oznaãit kﬁíÏkem ve ãtvereãku v záhlaví sloupce pﬁed názvem volební
strany pouze jednu volební stranu. Tím
je dán hlas kandidátÛm této volební
strany v poﬁadí dle hlasovacího lístku v
poãtu, kolik ãiní poãet ãlenÛ zastupitelstva obce, kter˘ má b˘t v obci volen.
Pokud by byla oznaãena tímto zpÛsobem více neÏ jedna volební strana, byl
by takov˘ hlas neplatn˘.
■ Oznaãit v rámeãcích pﬁed jmény
kandidátÛ kﬁíÏkem toho kandidáta, pro
kterého hlasuje, a to z kterékoli volební
strany, nejv˘‰e v‰ak tolik kandidátÛ,
kolik ãlenÛ zastupitelstva obce má b˘t
zvoleno. Poãet ãlenÛ zastupitelstva,
kter˘ má b˘t v obci zvolen, je uveden v
záhlaví hlasovacího lístku.
Pokud by bylo oznaãeno tímto zpÛsobem více kandidátÛ, neÏ je stanoven˘ poãet, byl by takov˘ hlas neplatn˘.
■ Kromû toho lze oba zpÛsoby, popsané v pﬁedchozích bodech, kombinovat, a to tak, Ïe lze oznaãit kﬁíÏkem
jednu volební stranu a dále v rámeãku
pﬁed jménem kandidáta dal‰í kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovoln˘ch
samostatn˘ch sloupcích, ve kter˘ch
jsou uvedeny ostatní volební strany. V
tomto pﬁípadû je dán hlas jednotlivû
oznaãen˘m kandidátÛm. Z oznaãené
volební strany je dán hlas podle poﬁadí
na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátÛm, kolik zb˘vá do poãtu volen˘ch
ãlenÛ zastupitelstva obce. Pokud má
b˘t voleno napﬁ. 11 ãlenÛ zastupitelstva
a je oznaãena volební strana s 11 kandidáty a kromû toho 5 kandidátÛ individuálnû ze sloupcÛ dal‰ích volebních
stran, je dáno oznaãené volební stranû
6 hlasÛ, a to pro kandidáty na prvních
‰esti místech. Pokud by byla tímto zpÛZPRAVODAJ LIBâEVESKA

●

6 / 2010

ZPÒSOB HLASOVÁNÍ
Po opu‰tûní prostoru urãeného pro
úpravu hlasovacího lístku hlasuje voliã
tak, Ïe úﬁední obálku vloÏí pﬁed okrskovou volební komisí do volební schránky.
KaÏd˘ voliã hlasuje osobnû, zastoupení není pﬁípustné. S voliãem, kter˘
nemÛÏe sám upravit hlasovací lístek
pro tûlesnou vadu, anebo nemÛÏe ãíst
nebo psát, mÛÏe b˘t v prostoru urãeném pro úpravu hlasovacích lístkÛ pﬁítomen jin˘ voliã, nikoliv v‰ak ãlen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za nûho upravit a vloÏit do úﬁední
obálky, a popﬁípadû i úﬁední obálku vloÏit do volební schránky.
HLASOVÁNÍ DO P¤ENOSNÉ
VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch,
zejména zdravotních, dÛvodÛ obecní
úﬁad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, av‰ak pouze v
územním obvodu stálého volebního
okrsku, pro kter˘ byla okrsková volební
komise zﬁízena. V takovém pﬁípadû
vy‰le okrsková volební komise k voliãi
2 své ãleny s pﬁenosnou volební

schránkou, úﬁední obálkou a hlasovacími lístky. Pﬁi hlasování postupují ãlenové okrskové volební komise tak, aby
byla zachována tajnost hlasování.
Hlasování voliãÛ zapsan˘ch ve
zvlá‰tních seznamech voliãÛ veden˘ch zastupitelsk˘m nebo konzulárním úﬁadem âeské republiky (dále jen
„zastupitelsk˘ úﬁad“) není pﬁi volbách
do zastupitelstev obcí moÏné. Zvlá‰tní
seznamy voliãÛ vedou zastupitelské
úﬁady na základû bydli‰tû voliãe v zahraniãí, kter˘ z tohoto titulu o zápis poÏádal, a mají proto povahu stálého seznamu voliãÛ, Vzhledem k tomu, Ïe
voliã mÛÏe v dan˘ch volbách hlasovat
pouze jednou, mÛÏe b˘t veden pouze
v jednom stálém seznamu voliãÛ. V
dÛsledku svého zápisu do zvlá‰tního
seznamu voliãÛ vedeného zastupitelsk˘m úﬁadem byl voliã vy‰krtnut ze
stálého seznamu voliãÛ vedeného
obecním úﬁadem. K tomu, aby byl
voliã opûtovnû zapsán ve stálém seznamu voliãÛ vedeném obecním úﬁadem v místû jeho trvalého pobytu na
území âeské republiky, musí poÏádat
o vy‰krtnutí ze zvlá‰tního seznamu voliãÛ pﬁíslu‰n˘ zastupitelsk˘ úﬁad a o
tomto vy‰krtnutí pﬁedloÏit obecnímu
úﬁadu potvrzení, popﬁ. toto potvrzení
pﬁedloÏit v den voleb okrskové volební
komisi.
Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí na voliãsk˘ prÛkaz, hlasování
pﬁedem do úschovy, korespondenãní
hlasování
Platná právní úprava v pﬁípadû voleb
do zastupitelstev obcí neupravuje institut voliãsk˘ch prÛkazÛ a dosud ani
moÏnost hlasování pﬁedem do úschovy
nebo korespondenãního hlasování.

T¤ÍDùNÍ ODPADÒ
Nevím kolik na‰ich obãanÛ zaznamenalo informaci na webov˘ch stránkách a
v˘vûsních tabulích na‰í obce o tom, Ïe v rámci Ústeckého kraje se za rok 2009
Libãeves umístila mezi deseti nejlep‰ími obcemi v tﬁídûní odpadu. Skonãili jsme na
sedmém místû. Kritériem pro hodnocení bylo mnoÏství vytﬁídûného odpadu na obãana. KaÏd˘ obãan Libãevsi a spádov˘ch obcí vytﬁídil v prÛmûru 57 kg.
V˘sledek mohl b˘t je‰tû mnohem lep‰í, kdyby nûkteﬁí obãané nemaﬁili snahu
tûch poctiv˘ch a snaÏiv˘ch tím, Ïe do tﬁídûného odpadu nosí to,co tam nepatﬁí.
Hlavnû odpady ze sv˘ch domácností, které si má kaÏd˘ likvidovat sám za poplatek. V pﬁípadû lep‰ího umístûní ve jmenované soutûÏi mohla obec obdrÏet penûÏní nebo vûcnou odmûnu, která mohla slouÏit v‰em obãanÛm. Apeluji tímto na obãany, kteﬁí tﬁídûní odpadu dodrÏují, aby sami upozornili na ty kteﬁí jejich snahu kazí.
Tûm, kteﬁí poctivû tﬁídí, dûkuji za sebe i za pracovníky obecního úﬁadu.
Helena Slavíková
PROâ T¤ÍDIT ODPADY?
Cenné odpady
Bohatství zemû není pouze ve spotﬁebû a umûní vydûlat peníze, ale také
v ‰etrnosti k pouÏit˘m a vûcem a pﬁírodním zdrojÛm.
Urãitû je pﬁíjemnûj‰í vzrostl˘ les, kde
mÛÏeme houbaﬁit, neÏ je velkolom
písku, aby bylo moÏno vyrobit papír a
zajistit surovinu pro sklárny.
Bohaté a rozvinuté zemû jiÏ ﬁadu let
své pﬁírodní bohatství ‰etﬁí a snaÏí se
maximálnû vyuÏít jiÏ pouÏit˘ch a upotﬁeben˘ch materiálÛ jako dlouhodob˘ch surovin pro dal‰í vyuÏití. Je zﬁejmé, Ïe z dne‰ních novin mohou b˘t noviny jiné - zítﬁej‰í, z upotﬁebené láhve
sektu mÛÏe b˘t láhev jiná.¨To jsou hodnotné budoucí suroviny a je ‰koda je
nenávratnû zahazovat. V domácnostech není tﬁeba provádût speciální
úpravy a kupovat drahé sbûrné boxy.
Staãí vyﬁazená nákupní ta‰ka nebo oddûlen˘ prostor.
T¤ÍDùNÍ A RECYKLACE ·ET¤Í ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ
Nebezpeãné odpady
Nûkteré vûci, pﬁedmûty a látky, které
jsme bûÏnû pouÏívali, mohou jako odpady ohrozit sv˘mi nebezpeãn˘mi
vlastnostmi pﬁírodu nebo dokonce lidské zdraví. Proto je velice dÛleÏité tyto
druhy odpadÛ i ve velmi malém mnoÏství vytﬁídit a odevzdávat je oddûlenû
na místa k tomu urãená a nedopustit jejich únik do pﬁírody nebo na skládku
domovního odpadu.

TERMÍN
ODVOZU
NEBEZPEâNÉHO
ODPADU
PROBùHNE
V SOBOTU
13. 11. 2010
■ ãistící prostﬁedky (odma‰Èovaãe - nikoliv bûÏné saponáty)
■ dehet
■ filtraãní materiály zneãi‰tûné ‰kodlivinami, fotochemikálie (v˘vojka,
ustalovaã)
■ halonové hasicí pﬁístroje
■ chladící kapaliny, chemikálie
■ impregnaãní prostﬁedky na dﬁevo, insekticidy (i jejich obaly)
■ kapaliny na odstranûní barev a praní
‰tûtcÛ, kyseliny
■ léky

■ mazací tuky (syntetické)
■ nátûrové hmoty, nevytvrzené pryskyﬁice
■ olejové filtry, olejové látky, olovo a
jeho slitiny, odrezovaãe
■ pouÏité automobilové oleje, pesticidy, petrolej, plechovky se zbytky
barev a olejÛ, pigmenty
■ rtuÈ, rtuÈová relé, rozpou‰tûdla,
ropné produkty
■ ﬁedidla halogenovaná a nehalogenovaná
■ terpent˘nov˘ olej, transformátorov˘
olej, tiskaﬁské barvy
■ v˘bojky (rtuÈové, sodíkové)
■ zbytky barev, zaolejované a zabarvené hadry, záﬁivky, zdravotnick˘
odpad
Rostlinné odpady
Tvoﬁí v˘znamnou souãást na‰eho
domovního odpadu. Nûkteré obce a
mûsta jiÏ zahájily v rÛzn˘ch formách
jeho oddûlen˘ sbûr a svoz. Tam, kde
tato moÏnost není, je moÏno zaloÏit
vlastní kompost nebo ÏíÏali‰tû. To
ocení zejména zahrádkáﬁi a majitelé
pozemkÛ.
Nádoby na zbytkov˘ odpad
Dﬁíve v˘hradní zpÛsob odevzdávání
odpadÛ. Dnes slouÏí k odevzdávání
tûch sloÏek odpadu, pro které není zaveden oddûlen˘ svût. Náklady na zne‰kodnûní zbytkového odpadu jsou k tíÏi
uÏivatele na rozdíl od dﬁíve uveden˘ch
sluÏeb. Ty obvykle platí za své obãany
jejich mûsto nebo obec. UÏivatel potom
platí pouze za velikost nádoby a ãetnost jejího svozu. Proto se kaÏdému
osobnû vyplácí vyuÏívat co nejvíce ve‰ker˘ch v˘‰e uveden˘ch moÏností, aby
sníÏil objem svého odpadu.
Tím se také zv˘‰í ãistota na‰eho
okolí. Platí totiÏ zákon: VOLNù VYHOZEN¯ ODPAD SE K NÁM VÎDY
VRÁTÍ!

NEBEZPEâNÉ ODPADY DO NÁDOB
NA BùÎN¯ ODPAD NEPAT¤Í!
Mezi nejbûÏnûj‰í nebezpeãné odpady patﬁí:
■ akumulátory, akumulátorová kyselina, aceton
■ baterie (suché ãlánky), benzín (i mediciální), brzdová kapalina, barviva
(textilní)

Tﬁídûním odpadu pﬁispûjete k lep‰ímu vzhledu na‰í obce.
ZPRAVODAJ LIBâEVESKA
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Co by mûl vûdût kaÏd˘ obãan obce...
Znak obce a jeho historie
Od roku 1999 je obec ãlenem sdruÏení obcí Integro a od roku 2001 vlastní svÛj prapor a znak.
Obec Libãeves získala znak a v‰echny dal‰í náleÏitosti, které patﬁí k heraldice obce. Dekret o schválení znaku
byl pﬁedán starostovi obce Libãeves
pﬁedsedou parlamentu panem Václavem Klausem 7. 5. 2001 pﬁi slavnostním ceremoniálu v budovû Parlamentu
âeské republiky.
Z historie obce
Na tomto místû nebude podána
úplná historie obce. Jsou zde uvedeny
jen takové skuteãnosti, které mají pro
vytvoﬁení obecního znaku podstatn˘
v˘znam.
Obec je poprvé pﬁipomínána v roce
1251 v pﬁídomku ‰lechtice Protivce z
Libãevsi. Starobylost vsi potvrzuje i
zdej‰í kostel zasvûcen˘ Stûtí sv. Jana
Kﬁtitele, kter˘ je ve své nejstar‰í ãásti
románsk˘. Stavebnû-historick˘ prÛzkum zaﬁadil nejstar‰í ãást kostela, tj.
vûÏ a loì do let 1220 - 1230. Datovací
pomÛckou se stalo románské tvarosloví
jiÏního portálu. Dodnes stojící kostel je
svûdkem historie obce, která je star‰í
neÏ dosud existující písemné prameny.
Ves leÏela na kﬁíÏení dÛleÏit˘ch cest
spojujících ‰irokou oblast dolního Poohﬁí a Litomûﬁicka s mûsty Louny, Mostem a Bílinou. Uvedené cesty byly souãástí ‰ir‰í sítû obchodních dálkov˘ch
komunikací pﬁekraãujících pohraniãní
hvozdy a umoÏÀující oboustrann˘ tok
zboÏí. Vûtvení cest u Libãevsi je sice
pﬁipomínána aÏ v roce 1390, ale lze
pﬁedpokládat, Ïe stála mnohem dﬁíve.
Historické poãátky vsi jsou spojeny s
v˘znamn˘m ãesk˘m rodem pánÛ ze Îirotína. Tento ‰lechtick˘ rod pocházel z
Lounska a psal se po hradu nedaleko
Panenského T˘nce (nezamûÀovat s
moravsk˘mi pány ze Îerotína ). S nimi
jsou spojovány napﬁíklad poãátky královského mûsta Loun a je pravdûpodobné, Ïe oni byli lokátory jeho nového
zaloÏení v dne‰ní poloze. Po pánech
ze Îirotína se v drÏení vsi pﬁipomíná
Pû‰ík z Minic (1390) a jeho synové. Ti
v roce 1433 prodali ves husitskému
hejtmanovi Václavu Cardovi z Petrovic,
drÏiteli mûsta Ú‰tûk na Litomûﬁicku. Po
roce 1470 drÏela ves jeho dcera Kateﬁina a spolu s ní syn Václav z Vartenberka. Ten zemﬁel v roce 1483 bez dûdicÛ a v‰e pﬁipadlo králi jako odúmrÈ.

Kry‰tofovi Ferdinandovi z Lobkowicz,
kter˘ Libãeves pﬁipojil k panství Bílina.
Pozdûji se Bílinské panství dostalo
sÀatkem do drÏení kníÏecí linie LobkowiczÛ, kteﬁí sídlíli v Roudnici nad
Labem. V rukou rodu zÛstala Libãeves
aÏ do pozemkové reformy v roce 1924.

POPIS ZNAKU OBCE
LIBâEVES
Znak obce Libãeves lze popsat
následujícím zpÛsobem: ve stﬁíbrném ‰títû s ãervenou hlavou, ve
které je vodorovnû stﬁíbrn˘ meã se
zlatou kﬁíÏovou zá‰titou a rukovûtí,
kosmo ãerná orlice s ãerven˘m jazykem a zlat˘m perizoniem a zbrojí. âerná orlice pánÛ ze Îirotína
symbolizuje nejstar‰í heraldicky
zobrazitelné dûjiny obce. Stﬁíbrn˘
‰tít s ãervenou hlavou je zároveÀ
rodov˘m erbem pánÛ a pozdûji kníÏat z Lobkowicz, kteﬁí byli posledními ‰lechtick˘mi drÏiteli zdej‰ího
statku. Souãástí jejich znaku byla i
Ïirotínská orlice. Takto jsou symbolicky vyjádﬁeny celé dûjiny obce.
Meã v hlavû ‰títu, stejnû jako hlava
‰títu samotná se v dal‰í rovinû v˘kladu v˘znamu uÏit˘ch znakov˘ch
figur vztahuje k zasvûcení místního
kostela Stûtí sv. Jana Kﬁtitele. Meã,
kter˘m byl sv. Jan Kﬁtitel sÈat a je
poloÏen do heraldické „hlavy ‰títu“,
která tak symbolizuje skuteãnou
svûtcovu uÈatou hlavu.
Na poãátku 16. století drÏeli Libãeves
páni z Vﬁesovic. V roce 1523 se zde
pﬁipomíná Jiﬁík z Vﬁesovic. V dobû
pﬁedbûlohorské zaujímali Vﬁesovicové,
kteﬁí byli drÏiteli velkého území Teplicka
s hradem Doubravskou horou, âeského stﬁedohoﬁí s hradem Kostomlaty a
dolního Poohﬁí s tvrzí v Brozanech, v˘znamné postavení v rámci ‰lechtické
obce. Pﬁes nûkolik epizodních drÏitelÛ
se Libãevesk˘ statek stále vracel do jejich drÏení. V roce 1642 byl zadluÏen˘
majetek Viléma z Vﬁesovic prodán

O jménu obce Libãeves
Jméno obce pro‰lo následujícím historick˘m v˘vojem: Lubschenecz, Lubschevez (1295), Lybcziewes (1352), Libczewess (1385), in Libczewsy (1437), z
Libãevsi (1510), na Libãovsi (1523),
Libcziowes (1596), na Libãovsi (1615),
auf Liebshausen (1656), Liebshausen,
LibcÏowes (1787), Liebshausen, Libschhausen, Lybssowes, Lybãowes (1833),
Libãeves, Liebshausen (1900).
V˘znam názvu obce jazykovûdci vykládají odvozením od staroãeského
osobního jména
L’ubek - Libek - Libkova ves - Libãeves. Nûmecká podoba jména byla
utvoﬁena z ãeského jména tak, Ïe k
jeho zaãátku byl pﬁipojen druh˘ ãlen hausen, obvykl˘ u mnoha nûmeck˘ch
místních jmen. Z etymologického v˘kladu je zﬁejmé, Ïe vytvoﬁení tzv. mluvícího znaku je moÏné.
O erbech nûkter˘ch majitelÛ obce
Libãeves
Páni ze Îirotína jsou nejstar‰ími ‰lechtick˘mi drÏiteli obce, které lze spojit s
rodov˘m erbem. Îirotínové patﬁí k
velké skupinû ãesk˘ch ‰lechtick˘ch
rodÛ, kteﬁí mûli ve znaku orlici. Na rozdíl napﬁíklad od KolowratÛ, kteﬁí mûli
orlici stﬁíbro-ãervenû polcenou, byla Ïirotínská orlice ãerná s ãerven˘m jazykem a se zlatou zbrojí a pruÏinou na
prsou. Její zvlá‰tností je, Ïe je poloÏena do ‰títu kosmo. Díky historick˘m
okolnostem se tato orlice dostala v polovinû 15. století natrvalo do znaku
pánÛ z Lobkowicz. Rodov˘m znakem
LobkowiczÛ byl stﬁíbrn˘ ‰tít s ãervenou
hlavou ‰títu. Souãástí rodov˘ch znakÛ
jsou tzv. klenoty, které se umísÈovali na
pﬁilbice. Klenotem lobkowiczkého
znaku byl z korunky vyrÛstající ãerven˘
obrácen˘ klobouk a v nûm zasunuté
stﬁíbrné p‰trosí pero. Pozdûji, kdyÏ byli
Lobkowiczové v kníÏecím stavu, byl jejich sloÏit˘ znak pokládán na kníÏecí
plá‰È pod‰it˘ hermelínem. K dal‰ím v˘znamn˘m drÏitelÛm Libãevsi patﬁili Vﬁesovicové z Vﬁesovic. Ti uÏívali v modrém ‰títû zlat˘ stoupající pÛlmûsíc.
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