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Slovo starosty
Vážení občané,

dostáváte do ruky další číslo obecního
zpravodaje, ve kterém Vás chceme informovat o aktuálním dění i věcech, které
jsou naplánované.
Celá doba od vydání zpravodaje loni
v létě byla samozřejmě poznamenána
koronavirovou krizí. Z tohoto důvodu se
neuskutečnily plánované kulturní akce
(divadelní představení na sále v Libčevsi,
tradiční adventní setkání i plánovaný adventní zájezd). Doufám, že letos už situace
dovolí, aby se oblíbený autobusový zájezd
uskutečnil (volíme zatím mezi cestou do
Vídně, která měla před několika lety značný úspěch, a tuzemským cílem), proběhl
advent a máme zamluveného na 15. listopad oblíbeného herce a komika Josefa
Dvořáka.
V průběhu tohoto období jsme registrovali i na Libčevesku nemocné s covidem-19, nejvyšší počet dosáhl čísla 23.
Bohužel někteří z nich měli velmi těžký
průběh a několik občanů zemřelo; dovolte
mi, abych všem pozůstalým vyjádřil i tou-

to cestou upřímnou soustrast.
Letos na jaře musela být z důvodu vládních opatření uzavřena Mateřská škola v
Libčevsi; všechno zlé je k něčemu dobré,
takže období uzavírky bylo využito na rekonstrukci havarijního stavu podlah. Mezi
občany jsme rovněž distribuovali respirátory FFP 2. Od února pomáhal obecní úřad
občanům s registrací a rezervací na očkování, v rámci sociální služby jsme řadu z
nich na očkování vezli.
Na jaře probíhalo sčítání lidí domů
a bytů. Pomocnou ruku nabídl i obecní
úřad, jehož pracovníci pomohli s vyplněním sčítacích formulářů cca 30 osobám.
I přes nejrůznější opatření se podařilo za
splnění všech zákonných požadavků realizovat několikrát bezplatnou právní poradnu, kterou od vydání minulého zpravodaje
využily na čtyři desítky osob.
Jsem velmi rád, že se slibně vyvíjí příprava na intenzifikaci čistírny odpadních
vod v Libčevsi, což je základním předpokladem pro rozvoj obce v budoucnosti.
Cílové řešení spočívá ve výstavbě dvoulin-
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kové čistírny až pro 900 obyvatel. Realizace je navržena jako postupná za provozu
stávající ČOV a je rozdělena do dvou etap:
I. etapa - výstavba jedné linky biologického stupně - 450 (resp. 480 obyvatel), II.
etapa - výstavba druhé linky biologického
stupně – pro 900 obyvatel. Předpokládaný
termín realizace je podle investora – Severočeské vodárenské společnosti - mezi
lety 2022-2025. Doba výstavby bude 18
měsíců, následovat bude zkušební provoz
v délce 14 měsíců. Byla již rovněž podepsána smlouva o spolupráci, na jejímž základě bude na intenzifikaci obec Libčeves
participovat 2,9 milionu korun (celkové
investiční náklady budou činit cca 30 milionů Kč).

O tom všem a dalších událostech se dočtete v samostatných článcích. Závěrem
mi dovolte, abych Vás pozval na obecní
slavnosti 31. července a popřál Vám krásný zbytek léta.
Tomáš Ekrt, starosta

Krátce
Statistika obyvatel
V průběhu roku 2020 v Libčevsi a místních částech zemřelo 19 občanů, narodilo
se sedm. K datu vydání tohoto zpravodaje
žilo na Libčevesku 890 lidí. Loni se uskutečnilo v rámci matričního obvodu Libčevsi 5 svatebních obřadů.
Nezaměstnanost
Aktuální nezaměstnanost na Libčevesku činí 4,2 % (v celé ČR je to 3,4 %). V konkrétních číslech to představuje 27 osob
bez práce. Pro srovnání v sousedních Koz-

lech míra nezaměstnanosti atakuje hranici 10 %, oproti tomu Želkovice nemají
oficiálně žádného nezaměstnaného.
Údržba obcí
Letošní jaro s relativně vysokým úhrnem srážek způsobilo značný nárůst
travní hmoty. Obecní úřad má k dispozici
šest pracovníků na veřejně prospěšných
pracech, kteří se starají dohromady o 11
obcí. Proto prosíme občany o shovívavost, neboť při takovém množství ploch
není možné udržovat veřejná prostranství

v trvale naprosto bezvadném stavu.
Informace hasičů
Jednotka zasahovala v roce 2020 u
41 událostí. Součástí naší práce nejsou
samozřejmě jen výjezdy k mimořádným
událostem. Je to údržba techniky, věcných prostředků, školení, výcvik členů.
Bohužel s událostmi minulého roku jsme
museli zrušit akce jako byl hasičský ples,
dětský den , pochod do pekla atd. V letošním roce jsme zasahovali do 10.6. u 20
mimořádných událostí.(tt)

Libčeveské slavnosti
OBEC LIBČEVES VÁS ZVE NA LIBČEVESKÉ SLAVNOSTI DNE 31. 7. 2021
Program:
13:00 hod. Zahájení slavností
13:05 hod. Animační dětský program
Maxovo kouzlování
13:40 hod. Vystoupení zpěvačky Hanky Křížkové
14:15 hod. Moderace a hudební vystoupení Václava Kopty
14:25 hod. Showband - hudební produkce
15:00 hod. Animační dětský program
Maxovo kouzlování

15:35 hod. Moderace a hudební vystoupení Václava Kopty
15:45 hod. Showband - hudební produkce
16:20 hod. Profesionální kouzelník a iluzionista Max Magic
16:45 hod. Michal David Live Show –
revival
18:00 hod. Zvuková zkouška hudební
skupiny Olgy Lounové
18:30 hod. Zpěvačka Olga Lounová s
hudební skupinou
20:00 hod. Ukončení slavností
Od 20.00 na sále DJ Pepa a DJ Hanz –

V naší mateřské škole...

Ve školním roce 2020/21 docházelo do
naší mateřské školy 22 dětí. Do základní
školy odchází 3 děti a 5 dětí bylo do mateřské školy při květnovém zápisu přijato.
V letošním školním roce jsme díky projektu „Výzkum, vývoj, vzdělávání“ často jezdili na projektové dny. Při těchto projektových dnech se děti seznamovaly například
s prací s keramickou hlínou, s chovem
včel, s chovem domácích zvířat, také se
učily znát koloběh vody v přírodě, význam
stromů pro člověka, naučili jsme se třídit

odpad a mnoho dalšího. Vždy jsme strávili celý den v přírodě a užívali si přednášek,
rad a zkušeností odborníků.
I nám letos zkazil plány koronavirus. Nemohli jsme již druhým rokem vyjet do školy
v přírodě a navíc jsme museli naší mateřskou školu na jeden měsíc uzavřít. Ale ve
školce se v době uzavření vůbec nelenošilo.
V březnu (v době uzavření) jsme byli
nuceni rekonstruovat podlahy v patře naší
školky. Nové dřevěné podlahy, linoleum

hudba 80.-90.léta a současná hudba
Obec Libčeves děkuje za podporu
sponzorům: ANA-AQUALINE s.r.o., AŽD,
s.r.o., Eltodo osvětlení s.r.o., Záborec spol.
s r.o.

a koberce nám zaplatil náš zřizovatel obec Libčeves - a výmalbu jsme zaplatili z
rozpočtu mateřské školy. Přibylo nám ve
školce herní patro, na kterém si děti často
a rády hrají. Dá se říct, že každý rok školku
zvelebujeme, ať uvnitř, nebo na zahradě.
Všichni si přejeme, aby k nám děti chodily
rády a nerady odcházely.
Teď máme mateřskou školu zase o
něco hezčí a hlavně bezpečnější.
					
Kolektiv mateřské školy

informovali při uzavírání, resp. prodlužování smluv na odpady, Vaše třídění
předpokladem k tomu, aby i nadále mohly být odpady pro občany zdarma. Pokud se
splnit literu odpadové legislativy (zejména produkce směsného komunálního o
kg/os./rok), bude obec hradit vyšší a vyšší částky za ukládání na skládky, což bude do
obecní rozpočet neúnosné. Potom nezbude, než zavést místní poplatek za prod
odpadu.

Odpadové hospodářství
Obec Libčeves za loňský rok získala 4.
místo v krajské soutěži Skleněná popelnice, což je především odrazem toho jak Vy,
občané, třídíte. Zasloužíte si za to poděkování.
Přesto existují stále značné rezervy v třídění. Ve velkoobjemových kontejnerech,
jež rotují po obcích, se objevuje značné
množství plastů, skla i kovů. Proto obec
od letošního roku přistoupila k tomu, že se
kontejnery dále přetřiďují, což ale neznamená, že byste sami neměli více třídit. Jak
jsme informovali při uzavírání, resp. prodlužování smluv na odpady, Vaše třídění je
základním předpokladem k tomu, aby i nadále mohly být odpady pro občany zdarma. Pokud se totiž nepodaří splnit literu
odpadové legislativy (zejména produkce
směsného komunálního odpadu do 200
kg/os./rok), bude obec hradit vyšší a vyšší
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Připomenutí Práce na renovaci kostela
o povinnosti v Libčevsi pokračují
majitelů psů
Dle obecně závazné vyhlášky č. 4/2011
schválené zastupitelstvem obce Libčeves
se platí poplatek za každého psa staršího
tří měsíců. Poplatníkem je držitel psa, fyzická či právnická osoba, který má trvalý
pobyt či sídlo na území obce Libčeves. Poplatková povinnost vzniká v den, kdy pes
dovršil tří měsíců, nebo v den, kdy majitel
nabyl psa staršího tří měsíců. Na nahlášení
poplatkové povinnosti je vždy 15 dní.
Poplatek za kalendářní rok činí 100.Kč za prvního psa, 200.-Kč za každého
dalšího. Držitel invalidního, vdovského či
starobního důchodu má za každého pejska pořád 100,- Kč. Poplatek se hradí vždy
do konce února daného roku a v případě
neuhrazení může obecní úřad jakožto
správce poplatku v souladu se zákonem
o místních poplatcích navýšit částku až
trojnásobně.
Pozor, na co se hodně zapomíná je odhlášení pejska z důvodu jeho úhynu, ztráty, darování či prodeje. Přihlášení a poplatek stále trvá, do té doby než pejska telefonicky, písemně či osobně odhlásíte.(ln)

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Libčevsi se
dočkal dokončení oprav střechy. Naposledy byla vyměněna střešní krytina na zvonici, kdy původní smrkové šindele nahradily
ty modřínové se životností až 40 let. Římskokatolická farnost Libčeves předpokládá,
že práce na obnově sakrální stavby budou

pokračovat. Nyní jsou naplánované práce
na obnově fasády a oken. Konkrétně půjde o restaurátorské práce na omítkách
(očištění, zpevnění, doplnění), restaurování vitráží v oknech a počítá se i s restaurováním slunečních hodin.

Obnova Panské louky
v Jablonci
V minulém roce se uskutečnilo vyčištění
Panské louky na okraji Jablonce od náletových dřevin. Jednalo se o první krok k plánované revitalizaci obecních pozemků, řešených v rámci komplexních pozemkových
úprav katastru Jablonce. Po vyčištění započaly geodetické a projekční práce, jejichž
výsledkem by už v průběhu letošního roku
měla být kompletní revitalizace plochy.
Cílem je využití lokality pro vybudování
soustavy tří průtočných tůní a vsakovacího
průlehu, čímž dojde k navýšení zadržení

vody v krajině, zpomalení průtoku a postupnému navýšení druhové skladby živočišné obsádky. Stavba bude mít tedy
krajinotvornou funkci. Tůně jsou navrženy tak, aby zajistily dostatečnou hloubku
a vhodné podmínky pro klidové místo
pro vodní organismy. V rámci stavby budou odstraněny přestárlé stromy a místo
nich vysazeno na třicet nových, vesměs
ovocných stromů (např. třešeň, jabloň,
hrušeň). Po dokončení prací budou veškeré plochy dotčené stavební činností
osety regionální travní směsí.(ka)

Kaple Mnichov v novém Nová
sestava na
hávu
Na sklonku loňského roku proběhla
oprava kaple v Mnichově. Původně získala
obec na tuto akci dotaci 100 tisíc korun od
Ústeckého kraje, následně kvůli koronavirové krizi kraj dotační titul zrušil, a obec
tak hradila veškeré náklady ve výši 318 tisíc
korun z vlastního rozpočtu. Všechny kaple ve vlastnictví obce Libčeves (ještě ve
Všechlapech a Židovicích) jsou tak jakož-

to součást kulturně-historického dědictví
opraveny.
V Mnichově se konkrétně rekonstruovala střecha a fasáda. Díky místním občanům byly rovněž instalovány kolem
pozemku kaple trubky s řetězy, aby ho
zejména turisté neničili svým často bezohledným chováním.(ka)

Oprava části střechy
kulturního domu
Vzhledem ke stáří a klimatickým podmínkám, které se negativně podepsaly na
stavu části střechy kulturního domu, bylo
na jaře letošního roku nezbytné přistoupit
k rekonstrukci celé jedné části. Práce provedla firma Klempo Bezděkov; trvaly od
1. 3. do 14. 4. 2021. Celkové náklady činily

zhruba 700 tisíc Kč bez DPH.
Kromě kompletní výměny laťování,
položení nové střešní krytiny a klempířských prací bylo nutné na půdě přímo
nad sálem stáhnout rozjíždějící se krovy,
aby nebyla ohrožena statika stropních
konstrukcí a střechy.(ka)

cvičení

V průběhu jara došlo k instalaci nové
workoutové sestavy v areálu hřiště u bývalé základní školy v Libčevsi.
Jedná se o sestavu, která umožňuje
spojení gymnastiky, rychlosti a silového
tréninku, kde hlavním cílem je rozvíjet fyzickou kondici. K cvičení nejsou potřeba
žádné stroje jako v posilovnách, vystačíte
si pouze s vlastní hmotností.Workoutové
cvičení přináší lidem uvolnění, radostz
přirozeného pohybu i potřebnou seberealizaci. Díky využití Nadačníhofondu zdravého životního stylu obec Libčeves získala
slevu na kupní cenu, která ve výsledku činila cca 170 tisíc korun.

Výsadba stromů
Ve spolupráci se správou CHKO České
středohoří získá obec Libčeves cca 50 stromů. Půjde o javory, třešně, duby, lípy, jilmy
či habry, které se budou v průběhu letošního roku vysazovat v Libčevsi, Hnojnicích,
Židovicích, Řisutech a Mnichově. Prvních
osm lip již bylo vysazeno v průběhu června v Libčevsi a na Kamenných sluncích.
Obec tím chce nahradit stromy, které byly

v minulosti z různých důvodů – především ze zdravotních - pokáceny.
Další desítky stromů se budou vysazovat v Jablonci a výsazy v řádech stovek
stromů a keřů proběhnou v rámci komplexních pozemkových úprav na zemědělských pozemcích pod Sinutcem a
Jabloncem.(ka)

Kabelizace nízkého napětí
V průběhu nadcházejících měsíců
bude společnost ČEZ Distribuce realizovat v Hnojnicích pokládku kabelů nízkého
napětí do země. Společně s ním se budou
jako přípolož do země dávat i kabely veřejného osvětlení.

Až bude tato akce dokončena, naváže
se na ni v Hnojnicích, ale i dalších místních částech včetně Libčevsi kompletní
výměnou obecního rozhlasu. Ten současný, analogový, je přibližně 20 let starý a
vykazuje již řadu problémů. Nový obecní
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rozhlas bude již plně digitální a obsluha
jej bude moci využívat prostřednictvím
počítače i mobilní aplikace; umožní také
rozesílání SMS zpráv.

