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Vážení spoluobčané,
máte před sebou poslední vydání
Libočanského zpravodaje v roce 2021.
Zájmem vedení obce je opět zveřejňovat vše,
co by Vás mohlo zajímat, co se stalo a informovat
o tom, co se v obci chystá, plánuje a realizuje.
ÚVODEM
Vážení spoluobčané, od posledního zpravodaje
uplynul nějaký čas, a tak dovolte, abych Vás jménem
obce informoval o některých věcech, které by bylo
vhodné alespoň v krátkosti zmínit.
Tou nejčerstvější informací je, že se obci
podařilo opravit další povrchy komunikací a to od „Bílé
kozy“ (sběrného dvora) okolo Kulturního domu (také
restaurace), Obecního úřadu, zámku, kostela až k
výjezdu na hlavní silnici II/225 – Náves. Opravy
komunikace prováděla firma Silnice Topolany, která
dala obci nejvýhodnější nabídku. Za opravy obec zaplatí
cca 3.500.000,- Kč, což je služná cena vzhledem k tomu,
že dle původního rozpočtu se cena pohybovala okolo 5,5
milionu korun.
Alespoň tak můžeme pokračovat dále v opravách
komunikací v obci. Stáří některých komunikací je více
jak 70 let. V roce 2022 je na řadě komunikace 23c, což
je „Ulička“ od potraviny pana Berana, okolo panelového
domu až po výjezd na hlavní komunikaci Kadaňská. Sice
jsme opět podali žádost o dotaci, ale s opravou této
komunikace již nebudeme čekat na výsledek dotace, a to
z důvodu, že od podání žádosti již obec může provádět
opravy a poté získat dotaci a také vzhledem k tomu, že
máme společně se SČVK naplánovány na rok 2022
opravy vodovodního řadu v této ulici. Akce se tedy
uskuteční i v případě nezískání dotace od MMR. Zde je
rozpočet oprav okolo 6 milionů korun. Tato komunikace
dosáhne podstatných změn, a to nejen díky většímu počtu
parkovacích míst, ale také částečně jednosměrným
provozem. Pravděpodobně již během února 2022
provedeme výběrové řízení na zhotovitele stavby.
A u komunikací nekončíme, budeme pokračovat
přepracováním projektu komunikací v Židovské čtvrti a
pokud by tomu nic nebránilo, opravíme v roce 2022 i tuto
komunikaci.
Důležitá
je
většinová
podpora
v zastupitelstvu obce.
Byla opět podána žádost na MMR o dotaci na
dětské a workoutové hřiště místo stávajícího dětského
hřiště. Cena obnovy by se měla pohybovat okolo 2
milionů korun. Také zde je připraveno v rozpočtu na rok
2022 alespoň 700 tisíc korun v případě, že by obec
v žádosti neuspěla.
To jsou asi nejdůležitější plánované investice
obce pro rok 2022. Plánů máme hodně, realita pak bývá
vždy jiná.
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NAVÝŠENÍ SLEVY NA STRAVU SENIORŮM
Jsem velice rád, že zastupitelstvo obce Libočany
podpořilo návrh na navýšení příspěvku na stravu
seniorům od 1.1.2022 v jídelně Roblovi a to ze
současných 20,- Kč na 40,- Kč na jeden oběd / den.
Naposledy se stanovoval příspěvek v roce 2019, nyní
zastupitelstvo obce dne 6.12.2021 schválilo příspěvek na
stravu v Jídelně Libočany ve výši 40,- Kč na jeden
oběd/den, seniorům - poživatel starobního důchodu nebo
invalidní důchodce a osoba zdravotně a tělesně postižená
(ZTP/P, ZTP, TP) bez věkové hranice. Občan splňující
podmínky pro přiznání příspěvku podá žádost o
příspěvek na předepsaném tiskopisu obce, přičemž bude
zapotřebí doložit doklady osvědčující nárok na přiznání
příspěvku. Žadatel o příspěvek musí být veden v evidenci
obyvatel obce Libočany.
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD PRO
ROK 2022
Poplatek za odpad zůstal prozatím na poplatníka stejný,
a to ve výši 550,- Kč na osobu/rok. Je nutno jej uhradit
(nejdříve) od 1.1.2022 a nejpozději do 28. 2.2022.
Poplatek za odpad je rovněž možné zaplatit ve dvou
stejných splátkách, a to nejpozději do 28. 2. a 31. 8.
příslušného kalendářního roku. Úhradu proveďte buď
osobně v hotovosti na podatelně Obecního úřadu
Libočany nebo převodem na účet obce číslo
20925481/0100, jako variabilní symbol uveďte rodné
číslo poplatníka.
OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ HLUČNÉ ZÁBAVNÍ
PYROTECHNIKY V OBCI
Používání hlučné zábavní pyrotechniky je zakázáno na
všech veřejných prostranstvích v zastavěném území obce
Libočany a dále na všech místech v obci, pokud hluk v
intenzitě způsobilé narušit veřejný pořádek přesáhne na
veřejné prostranství nebo nemovitost jiné osoby
nacházející se v zastavěném území obce.
Zákaz používání hlučné zábavní pyrotechniky neplatí:
a) při pořádání kulturní akce Rozsvěcení vánočního
stromu;
b) od 22:00 hodin dne 31. prosince do 2:00 hodin dne 1.
ledna.
Více naleznete na webu obce www.libocany.cz OZV
3/2021.

LIBOČANSKÝ ZPRAVODAJ
Obec Libočany

www.libocany.cz

POŠTA PARTNER LIBOČANY
Od 1.7.2021 je stálá změna úředních hodin pro veřejnost
– pošty Partner v Libočanech.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-11:30
8:00-11:30
8:00-11:30
8:00-11:30
8:00-11:30

12:00-16:30 hod.
12:00-16:30 hod.
12:00-14:00 hod.
12:00-16:30 hod.
12:00-14:00 hod.

Od pondělí 27.12.2021 do 31.12.2021 bude pošta
Partner zcela uzavřena.

DOTACE NA DÝCHACÍ PŘÍSTROJE
Obci se podařilo získat dotaci na čtyři dýchací přístroje
v hodnotě 145.000, - Kč pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů Libočany.
V roce 2022 bude obec podávat žádost o dotaci
na novou cisternovou stříkačku. Snaha byla již
v letošním roce, ale na základě dohody budeme žádost
podávat v roce 2022.
DOTACE NA SÁL OBECNÍHO ÚŘADU
Obci se podařilo získat z programu obnovy Ústeckého
kraje dotaci na nejnutnější opravy sálu v budově
Obecního úřadu Libočany č.p.103. Opravy vyjdou
celkově na zhruba 250.000,- Kč. Ústecký kraj podpořil
opravy sálu částkou 122.400, - Kč, zbytek uhradí obec.
Opravy se budou týkat například výměny stolů,
podlahové krytiny (za lino vinylová podlaha), dále
kuchyňky, projektoru atd. Opravy budou probíhat během
zimního období a z tohoto důvodu nebude sál
pronajímán.
KONEJNERY NA PAPÍR V OBCI
Obec zajistila u svozové společnosti Marius Pedersen
četnost vývozu všech modrých kontejnerů na papír, a to
místo vývozu 1 x za 14 dní na vývoz v každém týdnu.
Věříme tedy, že kapacita pro naše občany bude již
dostatečná. Občany i tak žádáme o sešlapávání krabic
před vhozením do kontejneru.
DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Opět došlo v obci k doplnění osvětlení, tentokráte u
garáží. Obec se bude i nadále snažit o doplnění osvětlení
do míst, která jsou nejméně osvětlená.
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KADAŇSKÁ
Na podnět obce bude snad ještě v letošním roce doplněno
dopravní značení na „Kadaňské“ a to nejen o značky
upozorňující na křižovatky, na omezení rychlosti nebo
zákaz stání. Značek bude doplněno přibližně 30 a
náklady za dopravní značky i umístění ponese naše obec.
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BIOODAD
I během zimního období jsou v obci Libočany
k dispozici hnědé nádoby s nápisem „BIOODPAD“,
kterých je v obci umístěno celkem devět kusů
celoročně. Lze do nich odkládat biologicky
rozložitelný odpad (např. listí, větve, tráva, rostliny,
ovoce, zelenina).
MOBILNÍ ROZHLAS
Obec má zavedený mobilní rozhlas, pokud se tedy
přihlásíte, dostanete do svého mobilního telefonu
konkrétní zprávu SMS o dění v obci Libočany, kterou
budete chtít vědět např. chataři a zahrádkáři,
dobrovolníci, dopravní info, info z úřadu, krizové
informace, kulturní akce, majitelé zvířat, rodiny s dětmi,
sbor dobrovolných hasičů, senioři, spolky, sportovní
akce, výpadky a poruchy inženýrských sítí atd. Pokud
máte o tuto službu zájem je možné se zaregistrovat na
https://libocany.mobilnirozhlas.cz/ nebo vyplněním
formuláře na Obecním úřadě v Libočanech, se kterým
Vám rádi pomůžeme.
SBĚRNÝ DVŮR LIBOČANY (Bílá koza č.p.75)
Je otevřen mimo svátků každou středu od 15,00 do 17,00
hodin a každou sudou sobotu od 10,00 do 12,00 hodin.
Tedy do konce roku 2021 bude sběrný dvůr otevřen v
těchto dnech: sobota 18.12. od 10:00 do 12:00 hodin,
středa 22.12. a středa 29.12.2021 od 15:00 do 17.00
hodin. V sobotu 1.1.2022, kdy je státní svátek bude
zavřeno. Popel budeme vyvážet v těchto dnech: pátek
17.12., pondělí 20.12., čtvrtek 23.12, pondělí 27.12. a v
pátek 31.12. Pak již každé pondělí a pátek.
AKTUALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU
LIBOČANY
Zastupitelstvo obce Libočany dne 6.9.2021 na svém
zasedání schválilo vyhlášení aktualizace územního plánu
Libočany číslo 2. Na úřední desce byla tato informace
zveřejněna od 15.9.2021 do 16.12.2021.
Návrhy na změny Územního plánu bylo možné podávat
do 15.12.2021.
Jelikož obec obdržela pouze jeden návrh na změnu
Územního plánu, rozhodl jsem se předložit zastupitelstvu
obce na nejbližším jednání, aby schválilo a podpořilo
prodloužení termínu alespoň do 30.6.2022, jelikož jsem
přesvědčen, že změny je nutno provést. Na pořízení
územního plánu nebo jeho změny není právní nárok, i
když navrhovatel splní všechny předepsané náležitosti.
Zastupitelstvo obce souhlasilo s tím, aby žadatelé o
změnu územního plánu zaplatili náklady s jejich žádostí
spojené. Více na www.libocany.cz/ úřední deska/ územní
plán – pravidla zastupitelstva obce pro pořizování změn
schváleného Územního plánu obce Libočany.
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Nové Vánoční
ozdoby v obci

Stezka odvahy

Instalace DZ
předost zprava
Silný vítr v Libočanech
René Sádosvský a František Dörfler

Ocelový hasič (TFA)
v Libočanech
Betlém a Ježíškova schránka v Libočanech
3|Stránka

LIBOČANSKÝ ZPRAVODAJ
Obec Libočany

www.libocany.cz

Číslo 2 - 3
Datum vydání 16. prosince 2021
Prosinec 2021

Libočany v novém…..
Hasiči Libočany v akci
při úklidu popadaných
stromů

Jaroslav Holas přebírá za obec ve
Varnsdorfu dýchací přístroje

Oprava komunikace
v Libočanech
Přejeme Vám spokojené, láskou a porozuměním naplněné Vánoční svátky.
A nejen do Nového roku 2022 stálé a pevné zdraví, ale také štěstí, lásku, spokojenost
a stále co nejvíce důvodů k úsměvům a dobré náladě.
Obec Libočany děkuje Všem občanům, kteří se podílejí na vzhledu naší krásné obce a okolí.
Dále všem těm, kteří se zúčastňují akcí nebo nás při nich podporují.
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