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Slovo starostky...
VáÏení spoluobãané,
Dovolte mi, abych vás pozdravila v
leto‰ním roce poprvé a seznámila vás s
dûním v obci od zaãátku roku. Nejprve
stavební akce do konce kvûtna.
Obec se nemÛÏe pou‰tût do Ïádn˘ch
finanãnû nároãn˘ch akcí, protoÏe stále
je‰tû splácíme úvûr, kter˘ jsme potﬁebovali k dofinancování opravy komunikací v Libãevsi. Jedná se o 4 mil.Kã a
doplatit chybí 1,2 mil.Kã a nechtûli bychom zanechat dluhy do pﬁí‰tího volebního období. V leto‰ním roce budujeme
nové autobusové ãekárny v obcích Îidovice, Hnojnice, Jablonec a na rozcestí u ¤isut. Probûhla v˘mûna oken
na sále v Libãevsi, v hasiãské zbrojnici
se vymûnila vrata, opravuje se márnice na hﬁbitovû. Vût‰í finanãní prostﬁedky budeme vûnovat do sestavení nového územního plánu, kter˘ musí b˘t
zpracován dle stavebního zákona do
roku 2011. Na územní plán jsme dostali dotaci od Krajského úﬁadu Ústí nad

Labem. Do ¤isut se vrátila novû restaurovaná socha sv. Bernarda. Také
jsme poÏádali o dotaci na opravu kapliãky v Mnichovû, zatím neznáme v˘sledek. Dále bude obec dle finanãních
moÏností plnit volební program.
V kvûtnu jsme spoleãnû s Ïenami a
dÛchodci oslavili Den matek, akce se
vydaﬁila, Ïenám i jejich doprovodu se
na sále v Libãevsi líbilo. V ãervnu jsme
oslavili s dûtmi i jejich rodiãi Den dûtí,
pﬁipraven byl zajímav˘ program a soutûÏe , poãasí nám v‰ak nepﬁálo. Uãitel-

ky z mateﬁské ‰koly a paní Ekrtová Vratislava pﬁipravila pro dûti „Indiánské dopoledne“ v místní knihovnû.
Od zaãátku roku byla tﬁi veﬁejná zasedání zastupitelstva obce, úãast obãanÛ se oproti minul˘m rokÛm zv˘‰ila,
myslím, Ïe se zaãínáte více zajímat o
dûní v obci a to mû velice tû‰í. Ráda vyslechnu v‰echny va‰e názory i pﬁipomínky a pokud pÛjdou vyﬁe‰it v rámci
zákonn˘ch moÏností, ráda vám pomohu.
Na závûr vám pﬁeji pûkné proÏití
prázdnin a hezkou dovolenou. O
prázdninách budeme poﬁádat v˘jezdní
zasedání zastupitelstva po v‰ech obcích, tak se tû‰ím na shledání s vámi.
ing. Slavíková

CzechPoint...
CzechPoint - âesk˘ Podací Ovûﬁovací Informaãní Národní Terminál sluÏba pro obãany ve vztahu k veﬁejné
správû.
Kde: Obecní úﬁad Libãeves
V souãasné dobû poskytujeme tyto
druhy v˘stupÛ:
■ Katastr nemovitostí
■ Obchodní rejstﬁík
■ Îivnostensk˘ rejstﬁík
■ Registr Ïivnostenského podnikání
■ Insolventní rejstﬁík
■ Informaãní systém odpadového hospodáﬁství
■ Informaãní systém o veﬁejn˘ch zakázkách
■ Rejstﬁík trestÛ
■ Centrální registr ﬁidiãÛ
(el)

Dûti z M· si hrají na indiány.

ZÁPIS DO MATE¤SKÉ ·KOLY
BlíÏí se konec ‰kolního roku a do prvních tﬁíd v Lounech a Tﬁebívlicích se chystá
deset pﬁed‰koláãkÛ. K obsazení uvolnûn˘ch míst se 27. 5. 09 v mateﬁské ‰kole
uskuteãnil zápis dûtí na ‰kolní rok 2009/2010. Bylo zapsáno celkem dvanáct dûtí
z Libãevsi i okolních obcí. V pﬁijímacím ﬁízení bude rozhodnuto dle kritérií stanoven˘ch ‰kolsk˘m zákonem a ‰kolním ﬁádem.
V novém ‰kolním roce bude tedy opût naplnûna kapacita ‰koly. V dal‰ím roce
by do prvních tﬁíd mûlo nastoupit devût dûtí.
Irena Vodiãková - ﬁeditelka M·

Hoﬁí....
V˘jezdová jednotka obce Libãeves vyjíÏdûla v minulém
roce 2008 ke 41 událostem. Letos k 31.5. jednotka vyjíÏdûla
celkem 7x.Koneãnû jsme dodûlali vozidlo VW transportér,
které bude vyuÏito na dopravní nehody a technické zásahy.
Na vozidle jsme odpracovali celkem 348 hodin.
Od ústeckého kraje jsme získali za pﬁispûní místní organizace âSSD vozidlo ·koda Octavia. V‰echna vozidla jsou po
technick˘ch kontrolách. V tomto roce se vût‰ina investic
vkládá do oprav hasiãské zbrojnice. Byla dokonãena I.etapa
v˘mûny oken, do‰lo k rekonstrukci topení, dokonãen byl rozvod vzduchu pro v˘jezdová vozidla, dále nov˘ rozvod elektﬁiny a to nejhlavnûj‰í, jsou nová vrata. âeká nás je‰tû vymalování celé hasiãárny, které máme naplánované na srpen.
Na závûr mi dovolte podûkovat v‰em aktivním ãlenÛm. Podûkování patﬁí téÏ obecnímu úﬁadu a zastupitelÛm obce.
Velitel JSDH Turek Tomá‰

Hasiãské auto.

âERVEN PLN¯ UDÁLOSTÍ V MATE¤SKÉ ·KOLCE
Poslední mûsíc ‰kolního roku b˘vá
ãasto nejru‰nûj‰í. Také letos jsme ho
zahájili oslavou MDD. BohuÏel nám
nepﬁálo poãasí, soutûÏe a hry jsme
tedy uspoﬁádali ve tﬁídû. Dûti soutûÏily
s vervou a radovaly se z vyhran˘ch
odmûn.
V knihovnû oslavy pokraãovaly „indiánsk˘m“ dnem. Paní uãitelka pﬁipravila
dûtem pﬁevleky, paní Ekrtová pomÛcky
pro soutûÏe a indiánské ãelenky. Dûti
se vrátily do ‰kolky plné dojmÛ a záÏitkÛ.
Dal‰í dopoledne bylo vûnováno náv‰tûvû u hasiãÛ. Pánové Turek a
Krogner pﬁedvedli dûtem vÛz vybaven˘ pro vypro‰Èování zranûn˘ch, pomÛcky pro jejich o‰etﬁení, provedli je
zbrojnicí.
Dûti si vyzkou‰ely fungování vysílaãky, oblékly si ochrann˘ odûv. Nad‰ení

Náv‰tûva dûtí z M· u hasiãÛ.
nebralo konce. Pﬁedposlední t˘den v
ãervnu nás ãeká je‰tû jedna událost.
Budeme se louãit se ‰koláky, moÏná
pﬁijde i Kristián. Bude - li nám pﬁát po-

ãasí, celá slavnost se uskuteãní na
‰kolní zahradû. Potû‰í nás va‰e náv‰tûva.
Irena Vodiãková - ﬁeditelka M·

SPOLEâENSKÁ KRONIKA...
Od zaãátku roku své v˘znamné Ïivotní jubileum oslavilo celkem 13 obãanÛ, kter˘m osobnû popﬁála starostka obce a matrikáﬁka.
Do seznamu narozen˘ch se zaevidoval jeden obãánek.
NavÏdy nás opustili ãtyﬁi na‰i obãané.
Celkem se pﬁistûhovalo devût osob a jedna se odstûhovala.
·patná zpráva je ta, Ïe ãas letí.
Dobrá zpráva je ta, Ïe Vy jste piloti. Michael Althsuler

NA·E KNIHOVNA....
Mûstská knihovna Louny, jak jistû mnozí víte, si buduje nové sídlo na Mírovém
námûstí v b˘valém okresním soudû. Zde bude v prostorách mûsta a nebude platit nájem jako v Kulturním domû v Husovû ulici. Aby si stûhování co nejvíce ulehãily, rozváÏejí knihovnice v˘pÛjãní fond do místních knihoven. Proto máte, ãtenáﬁi,
mimoﬁádnou pﬁíleÏitost vybrat si zajímavé ãtení z mnohem vût‰ího poãtu knih neÏ
obvykle. Tû‰ím se na vás.
Klímová

Hasiã v záchranném odûvu.
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Víte Ïe....
■ Do kaÏdé obce v na‰em obvodu
pﬁibyly dal‰í kontejnery na separovan˘
odpad.
■ Na veﬁejnû prospû‰né práce na
profesi dûlníka obec získala dvû pracovní místa a dvû pracovní místa na
profesi peãovatelka od Úﬁadu práce
Louny.
■ Zmûna pracovní doby v Knihovnû
v Libãevsi:
Pondûlí
18,00 - 19,00 hodin
Úter˘
18,00 - 15,00 „
Stﬁeda
18,00 - 18,00 „
âtvrtek
18,00 - 16,00 „
Pátek
18,00 - 16,00 „
Sobota
16,00 - 18,00 „
■ Obec Libãeves získala pro jednotku SDH úãelovou neinvestiãní dotaci
na pohotovost jednotky na rok 2009 ve
v˘‰i 150tis.Kã od Krajského úﬁadu Ústí
nad Labem.
■ Na v˘daje spojené s financováním
ãervnov˘ch voleb do EP obec získala

21,3tis.Kã dotaci od Krajského úﬁadu
Ústí nad Labem.
■ Do ulice Îidovická byl osazen
mûﬁiã rychlosti - pozor na bodíky! :)
■ Obecní úﬁad do kaÏdé obce nechal
zabudovat nové prosklené v˘vûsní tabule v celkové hodnotû 135tis.Kã (snad
nebudou nikomu vadit a slouÏit budou
hodnû dlouho :))
■ Budují se dle schváleného rozpoãtu na leto‰ní rok nové autobusové ãekárny v obci Hnojnice, Îidovice, Jablonec a na rozcestí ¤isuty.
■ Od bﬁezna leto‰ního roku jsou v
provozu v nové úpravû webové stránky
Obce Libãeves...mrknûte se na
www.libceves.cz .
■ Stále funguje sluÏba pro obãany:
zasílání sms zpráv s nejdÛleÏitûj‰ími informacemi. Staãí nahlásit své telefonní
mobilní ãíslo na ãíslo úﬁadu 724 149
740 a jste aktuálnû informováni.
■ Bûhem druhé poloviny roku se
Obec Libãeves stane plátcem DPH dÛvodem je pﬁekroãení obratu 1mil.Kã
za nejv˘‰e 12 bezprostﬁednû pﬁedcházejících po sobû jdoucích kalendáﬁních
mûsícÛ (dle novelizace zákona).

Závûreãn˘ úãet Obce
Libãeves za rok 2008
Celkov˘ objem upraveného rozpoãtu k 31.12.2008 ãinil v oblasti pﬁíjmÛ
11.651.600,-Kã, v oblasti v˘dajÛ 10.114.600,-Kã. Financováním byl zapojen do
upraven˘ch v˘dajÛ rozpoãtu úbytek z plánovaného pﬁebytku v objemu 781.000,Kã . O 211.000,-Kã byla nav˘‰ena splátka dlouhodobého úvûru na akci komunikace Libãeves. Do upraveného pﬁíjmového rozpoãtu byly zapojeny dotaãní prostﬁedky na v˘kon státní správy, na zabezpeãení voleb do Senátu Parlamentu âR,
na podporu vytvoﬁen˘ch pracovních míst v rámci veﬁejnû prospû‰n˘ch prací, Jednotce sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Libãeves na vûcné vybavení a pohotovost jednotky a na v˘mûnu oken a dveﬁí v Mateﬁské ‰kole Libãeves. Ve v˘dajové oblasti
upraveného rozpoãtu do‰lo v prÛbûhu roku k nav˘‰ení bûÏn˘ch v˘dajÛ o
2.020.800,-Kã na celkov˘ objem 8.754.800,-Kã a k nav˘‰ení kapitálov˘ch v˘dajÛ
o 538.000,-Kã na celkov˘ stav 1.359.800,-Kã. DÛvodem nav˘‰ení v˘dajového rozpoãtu je zejména v˘‰e popsané obdrÏení dotaãních prostﬁedkÛ.
V rámci skuteãnû realizovan˘ch pﬁíjmÛ ãinily hlavní ãást rozpoãtu daÀové pﬁíjmy
9.822.962,51Kã tj. 71,83% z celkového objemu skuteãn˘ch pﬁíjmÛ, nedaÀové pﬁíjmy v objemu 1.688.401,95Kã pﬁedstavují 12,35%, kapitálové pﬁíjmy ve v˘‰i
560.152,-Kã tvoﬁí 4,10% a pﬁijaté transféry v objemu 1.603.429,-Kã ãiní 11,73%.
Celkové skuteãné realizované v˘daje obce za rok ãinily 9.293.047,92Kã, z toho
bûÏné v˘daje byly ve v˘‰i 8.039.292,42Kã tj. 86,51% z celkového objemu v˘dajÛ
a kapitálové v˘daje ve v˘‰i 1.253.755,50,-Kã tj. 13,49% celkov˘ch v˘dajÛ.
Z porovnání celkov˘ch skuteãn˘ch pﬁíjmÛ a v˘dajÛ vypl˘vá, Ïe saldo Obce Libãeves za rok 2008 je ve v˘‰i 4.381.897,54, z toho 1.283.779,40Kã ve financování uhrazené splátky úvûrÛ. Hospodaﬁení roku 2008 s pﬁebytkem 3.098.118,14Kã.
Souãástí hodnocení závûreãného úãtu je i hospodaﬁení pﬁíspûvkové organizace,
tj.mateﬁská ‰kolka, která v loÀském roce hospodaﬁila se ziskov˘m hospodáﬁsk˘m
v˘sledkem 239710,-Kã.
Nedílnou souãástí schválení Závûreãného úãtu Obce Libãeves je zpráva o provedeném pﬁezkoumání hospodaﬁení Obce Libãeves, kde v˘sledek kontroly znûl:
nebyly zji‰tûny chyby a nedostatky.
Závûreãn˘ úãet Obce Libãeves za rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce
dne 1.6.2009 pod ãíslem usnesení 26/09.
(el)

■ Od 1.7.09 zákon 300/08 Sb., o
elektronick˘ch úkonech a autorizované
konverzi naﬁizuje Obci Libãeves zﬁízení
datové schránky urãené ke komunikaci
s veﬁejnou správou a naopak doruãování ze strany veﬁejné správy.
■ Obec Libãeves má 525 obyvatel trvale Ïijících v Libãevsi a v deseti spádov˘ch obcích celkem 380 trvale Ïijících obãanÛ.
■ Do obce ¤isuty se vrátila po loÀském restaurování socha sv.Bernarda
z Clairvaux. Celková hodnota restaurátorsk˘ch prací ãinila 650tis. Kã (585tis.
Kã dotace z Ministerstva kultury âR
a 65tis. Kã z vlastních prostﬁedkÛ
obce).
■ K volbám do Evropského parlamentu pﬁi‰lo celkem 151 obãanÛ ze
730 obãanÛ zapsan˘ch do stálého seznamÛ voliãÛ.
(pro zajímavost uvádíme ãtyﬁi strany
s nejvût‰ím poãtem platn˘ch hlasÛ: âSSD 57, ODS 38, Suverenita 15,
KSâM 15)
■ Ve druhém ãervnovém t˘dnu vykonávali pﬁíslu‰níci vojenského geografického a hydrometeorologického úﬁadu
Dobru‰ka pro potﬁeby obrany státu
místní ‰etﬁení pro obnovu vojensk˘ch
topografick˘ch map v na‰ich katastrech.
(el)

Plnûní rozpoãtu za
I. ãtvrtletí roku 2009
Celkové skuteãné pﬁíjmy za první
ãtvrtletí roku 2009 ãinily 3161tis.Kã
a v˘daje 1953tis.Kã. Financováním
byly uhrazeny splátky úvûru celkem 2124tis.Kã. Z porovnání pﬁíjmÛ
a v˘dajÛ vypl˘vá, Ïe saldo za
I.ãtvrtletí 2009 je schodkové
916tis.Kã.
Finanãní prostﬁedky Obce Libãeves k 31.3.09 ãinily 4104tis.Kã . V
prvním ãtvrtletí roku obec poskytla
spolkÛm a sdruÏením dotace celkem ve v˘‰i 45tis.Kã.
Plnûní rozpoãtu za I.ãtvrtletí bylo
schváleno dne 1.6.09 zastupitelstvem obce pod ãíslem jednacím
27/09.
(el)
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Interpone tuis interdum gaudia curis - mezi
starosti své obãas kousek radosti vkládej
Oznamujeme spoluobãanÛm, Ïe pﬁípravn˘ v˘bor ve sloÏení pí.Klímová,
p.Slavíãek, p.Feranec zaloÏil a zaregistroval na MV âR obãanské sdruÏení
„Pﬁátelé Libãeveska o.s.“. Hlavním
cílem sdruÏení je zamezení zhor‰ování
technického stavu kostela Stûtí sv.Jana
Kﬁtitele v Libãevsi a ve spolupráci s
vlastníkem (církví) zaji‰tûní jeho postupné opravy a restaurování.
Îijeme v hezkém koutu svûta. Panorama úÏasn˘ch kopcÛ, kulturní krajina
formovaná po staletí pﬁedchozími generacemi. Dennû projdeme kolem libãeveského kostela a zdá se samozﬁejmé, Ïe tu je a bude. JenomÏe je‰tû nedávno tu stála kaple v Jablonci, bydleli
lidé na zámku, byli poutû u kostela
sv.Jakuba. A dnes je to pryã. Muselo se
to stát a nehrozí podobn˘ osud i kostelu v Libãevsi? Je jistû dost dÛvodÛ nûco
udûlat aby se to nestalo. Kostel je v˘raznou dominantou obce, uãebnicí stavebních slohÛ, pamûtníkem souÏití
ãesky a nûmecky mluvícího obyvatelstva, pro ﬁadu lidí stále je‰tû místem
setkání s Bohem.
Poslední velké opravy byly na kostele provedeny ve dvacát˘ch letech minulého století, tedy skoro pﬁed sto lety.
V sedmdesát˘ch letech se je‰tû opravily opûrné pilíﬁe gotického presbytáﬁe. A
dál nic. Na kostele se objevují statické
poruchy (trhliny), na ﬁadû míst zatéká,
po‰kozené v˘plnû oken jsou provizor-
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nû zaji‰tûné, malby vyÏadují restaurátorskou obnovu, kamenné prvky zvûtrávají a jejich reliefy a nápisy pomalu
mizí. Vlastník, ¤ímskokatolická církev,
má desítky objektÛ ãasto v je‰tû hor‰ím
stavu. Církevní restituce nejsou dosud
vyﬁe‰eny, Libãeves není prioritou biskupství a tak není nadûje, Ïe by církev
z vlastních omezen˘ch prostﬁedkÛ v
nejbliÏ‰ích letech problem ﬁe‰ila.
Inspirovali jsme se tedy ﬁe‰ením podobné situace napﬁ. v Roãovû, Lene‰icích, Smolnici kde byla rovnûÏ zaloÏena obãanská sdruÏení s cílem zachování a obnovy místních kostelÛ. Obãanské sdruÏení jako nezisková nestátní
organizace je oprávnûn˘m Ïadatelem
ve vût‰inû dotaãních titulÛ vztahujících
se k obnovû kulturních památek. V
tomto smûru také vidíme hlavní moÏn˘
zdroj financí na provedení oprav a restaurátorsk˘ch prací. Pﬁi pokrytí vlastního podílu Ïadatele , kter˘ je vyÏadován
u vût‰iny dotací, oãekáváme úãast církve jako vlastníka, se Ïádostí o pomoc
se budeme obracet na obec a doufáme
, Ïe ãást prostﬁedkÛ získáme i formou
sponzorsk˘ch darÛ.
Nelze oãekávat rychlou zmûnu, samotná pﬁíprava prací, nezbytné prÛzkumy, zpracování projektové dokumentace, restaurátorsk˘ch zámûrÛ, projednání provedení prací s orgány památkové
péãe a stavebním úﬁadem, zpracování
Ïádostí o dotace a zaji‰tûní spolufinan-

cování je fyzicky i finanãnû nároãné a
zdlouhavé. Hlavní je v‰ak podle nás
zaãít. K ﬁe‰ení klíãového problemu
jsme proto oslovili statika (Ing.Fuchs),
kter˘ provedl prohlídku kostela a pﬁipraví návrh postupu ﬁe‰ení vãetnû cenové nabídky na zpracování projektu
statického zaji‰tûní kostela. Restaurátor p.Novotn˘ pro nás zpracoval restaurátorsk˘ zámûr na restaurování nástûnn˘ch maleb. PﬁedbûÏnû jsme projednávali ﬁe‰ení a cenu opravy stﬁe‰ní
krytiny a postup pﬁi obnovû kamenn˘ch
prvkÛ. Projednáváme podmínky spolupráce s církví.
Pﬁi své ãinnosti pﬁedpokládáme
úzkou spolupráci s obcí. Doufáme , Ïe
dojde k dohodû o umístûní prezentace
obãanského sdruÏení a informace o
jeho ãinnosti na webov˘ch stránkách
obce. Kdokoliv z vás se mÛÏe stát ãlenem sdruÏení, se Ïádostí se mÛÏe obrátit na kteréhokoliv zakládajícího
ãlena, ãlensk˘ pﬁíspûvek je 100 Kã/rok.
Pomoc sdruÏení mÛÏete v‰ak i bez
ãlenství, shromaÏìujeme historick˘
materiál ke kostelu, pokud máte doma
písemné nebo fotodokumenty vztahující se ke kostelu, jeho ãinnosti, opravám, prosíme o jejich zapÛjãení k poﬁízení kopií. Jinak nám staãí alespoÀ projev sympatií a zájem o kostel tﬁeba tím,
Ïe napomenete mládeÏ aÏ si z kostela
bude dûlat cíl pro házení kamením.
Slavíãek a Pﬁátelé Libãeveska

V¯LET DùTÍ
Z MATE¤SKÉ
·KOLY
Ve spolupráci s M· Dobromûﬁice
jsme uskuteãnili v˘let do Slavûtína na
farmu.
JiÏ t˘den pﬁed odjezdem byly v‰echny na‰e ãinnosti ve ‰kolce i venku inspirovány oãekávan˘mi záÏitky. Na
farmu jsme pﬁivezli usu‰ené peãivo,
které dûti pﬁed v˘letem pﬁinesly do
‰kolky. Moc chutnalo lamám i kozám.
Líbili se nám p‰trosi, mohli jsme si pohladit krávy. Chlapci obhlédli zemûdûlské stroje a historické pluhy. Po krátkém odpoãinku jsme se nasvaãili a pohráli si na hﬁi‰ti. Dopoledne nám rychle
ubûhlo a domÛ se nám ani nechtûlo.
Irena Vodiãková - ﬁeditelka M·

Dûti z M· na farmû.

Zastupitelstvo obce projednávalo...
ZO SCHVÁLILO:
■ Zmûnu ã.1 Územního plánu sídelního útvaru Libãeves, místní ãást Jablonec
■ Poskytnutí dotace pro SâMaS
Louny - 500,-Kã (mladí hasiãi)
■ Splátku úvûru (komunikace) 1mil.Kã firmû Chládek a Tintûra Litomûﬁice
■ Kontrolní ﬁád Obce Libãeves
■ Inventarizaci majetku k 31.12.08
■ Rozdûlení dotací místním organizacím:
SK AC Libãeves
20 tis.Kã
·ipkaﬁsk˘ klub
12 tis.Kã
Mysliveck˘ spolek
Charvatce
12,5 tis.Kã
Myslivecké sdruÏení
Libãeves
9 tis.Kã
■ Prodeje pozemkÛ dle Ïádostí obãanÛ
■ Îádost o zakoupení pingpongového
stolu pro Pﬁátele sportu - 6tis.Kã
■ Závûreãn˘ úãet Obce Libãeves 2008
■ Plnûní rozpoãtu Obce Libãeves za
I.ãtvrtletí 2009
■ Pﬁíjem dotace ve v˘‰i 200tis.Kã na
vytvoﬁení územního plánu od Krajského úﬁadu ÚK
■ Pﬁíjem dotace ve v˘‰i 329tis.Kã na
opravu sochy sv.Jana Nepomuckého od ministerstva pro místní rozvoj

■ Poskytnutí dotace pro spoleãnost
Stﬁedohoﬁí sobû ve v˘‰i 2tis.Kã na
akci Svatomarkovské procesí
ZO NESCHVÁLILO:
■ Îádost o stanovení prÛzkumového
území ¤isuty pro prÛzkum prognazikového zdroje benkonitu
■ Pro firmu Hendrickx pﬁedbûÏn˘ souhlas s umístûním fotovoltaické elektrárny v k.ú.V‰echlapy
ZO VZALO NA VùDOMÍ:
■ Zprávu JSDH Libãeves

■ Zprávu o sociálnû-právní ochranû
dûtí
■ Zprávu kontrolního v˘boru
■ Zprávu o vyhodnocení investiãních
akcí
ZO ZRU·ILO:
■ Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã.4/01
(fond rozvoje bydlení)
ZO ULOÎILO:
■ Do 15.4.09 provést dokonãovací
práce komunikací ulice Lipová - hrazení - splnûno
(el)

SETKÁNÍ MAMINEK A DùTÍ...
V prostorách knihovny v Libãevsi nejen, Ïe si zde hlavnû mÛÏete zapÛjãit
zdarma knihy a vyuÏít sluÏeb internetu, ale toto místo se stalo také „centrem
maminek a dûtí“.
Maminky se zde pravidelnû scházejí se sv˘mi ratolestmi, aby si pﬁedávaly
své zku‰enosti s v˘chovou, vaﬁením, ale na programu jsou i pﬁíjemnûj‰í témata pro nû samé. Paní Vratislava Ekrtová oÏivuje dûní v knihovnû nejen poutavou v˘zdobou, ale i hraním si s dûtmi zábavnou formou a maminky se snaÏí
pﬁivést na jiné my‰lenky. Nûkolikrát, dá se ﬁíct jiÏ pravidelnû, nav‰tûvují knihovnu dûti z místní mateﬁské ‰kolky, kde si dûti pﬁipomínají v˘znamnûj‰í svátky, vyrábûjí k nim symboliku, formou hry jim jsou pﬁipomínány zákonitosti pﬁírody, vztah ke knize, základní práce s poãítaãi, zábavnou formou jsou vneseny do pohádek. Hra na indiánské léto se dûtem obzvlá‰tû líbila. Kdo chodí
kolem knihovny, tak urãitû nepﬁehlédne v˘zdobu oken, která symbolizuje vÏdy
dan˘ ãas, svátek nebo jen tak upoutává pozornost. ...nav‰tivte www.libceves.cz, kde jsou umístûny i fotografie z dan˘ch uskuteãnûn˘ch setkání
....tﬁeba se nûkteré maminky pﬁidají....co ﬁíkáte?.....jste zváni :)
ZPRAVODAJ LIBâEVESKA
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PROSPEKT ·VESTKOVÉ DRÁHY

ZPRAVODAJ LIBâEVESKA

●

6 / 2009

Jízdní ﬁád ·vestkové dráhy 2009
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sv. Bernard z Clairvaux v ¤isutech

Zachráníme ho? ... Zachránili jsme ho!
Ve Zpravodaji Libãeveska ã.1/2008
jste byli na poslední stránce vydání seznámeni panem ing. Slavíãkem o pﬁipravovaném restaurátorském návrhu
lidské postavy v Ïivotní velikosti sv.Bernarda z Clairvaux v ¤isutech, akade-

Pﬁed restaurováním.

mick˘m sochaﬁem a restaurátorem
panem Vítem MudruÀkou.
Po více neÏ pÛl roce mÛÏete sochu
vidût po restaurátorském zákroku.
Socha se nachází v katastrálním
území ¤isuty na novém místû pod kos-

telem svatého Bernarda, nedaleko od
pÛvodního umístûní.
Celková hodnota restaurátorsk˘ch
prací ãinila 650tis.Kã.
(více foto na www.libceves.cz
- místní ãásti - ¤isuty)

Po restaurování.
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