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Vážení spoluobčané,
máte před sebou první 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.
SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané, úvodem mi dovolte,
abych Vám v této nelehké době popřál stálé a pevné
zdraví, mnoho sil i pevné nervy.
Pro nikoho z nás to v době epidemie nebylo a
stále není jednoduché. Spousta zákazů a nařízení,
která netěšila nikoho z nás a netěší stále ani v roce
2021. Držím nám všem palce, aby se co nejdříve
vrátila situace do normálu - běžného života.
ROK 2020
Nyní jak jsem sliboval v posledním čísle
zpravodaje, bych rád krátce zhodnotil rok 2020.
Ne vše plánované se v roce 2020 stihlo, jako
například dokončení revize veřejného osvětlení,
revize obecních budov, dokončení drobných oprav
výtahu v KD, vypracování studie na stavbu chodníků
„Kadaňské“ nebo značení ulic v obci.
Naopak se podařilo vyměnit plynové kotle
v budovách obce č.p.75 hasičárna - šatna, č.p.35
hasičárna a č.p. 96 restaurace, podařilo se opravit
kanalizaci v areálu sběrného dvora a renovovat plot
ve sběrném dvoře. Byl dokončen projekt na
komunikaci v „Uličce“ - obec podala žádost o dotaci,
kterou bohužel neobdržela, byl dopracován projekt
„Bílé kozy“ a nyní je také podána žádost o dotaci.
Povedlo se instalovat značení na noční zákaz stání
nákladních automobilů, vyměnit zárubně na sále OÚ
(WC), vyměnit světla za nová a to v prostorách pošty,
úřadu a sálu na OÚ za úspornější, nakoupilo se 10
nových kompostérů, doplnilo se několik ozdob
vánočního osvětlení na stožáry VO, doplnila se nová
osvětlení na některá tmavá místa v obci. V neposlední
řadě byly vysazeny zbývající okrasné kaštany u
Obecního úřadu.
CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2021
Jednou věcí jsou plány a druhou je samotná realizace.
Na začátku toho, co nás čeká uvedu, že ne vždy se
obec může spoléhat pouze na dotace. To by pak obec
nemusela udělat vůbec nic a jen by čekala na štěstí při
získávání dotací. Obec Libočany například žádala o
dotaci na obnovu místní komunikace 23c „Uličku“
ve výši 4.900 000,- Kč, celkové náklady 6 136 000,1|Stránka

Kč, kterou neobdržela. Tuto zprávu ze dne 4.6.2021
doplnila informace, jak vlastně bylo rozdělováno. Na
opravy komunikací Ministerstvo pro místní rozvoj
hodnotilo kladně a doporučilo v Ústeckém kraji
pouze 15 žádostí a nebylo podpořeno 76 žádostí.
Stejně tak obec žádala o dotaci na workoutové a
dětské hřiště, kde bylo žádáno o 1.565.000,- Kč,
celkové náklady měly být 1.958.662,- Kč.
Hodnocení dopadlo pro naši obec záporně jako u
komunikací. Nyní máme žádáno o desetimilionovou
dotaci na částečnou opravu „Bílé kozy“. Celkový
rozpočet na 10 bytů je 20.258.770,77,- Kč. Obec čeká
na výsledek vyhodnocení dotace, ale myslím si, že i
kdyby obec dotaci obdržela, bude ji muset vrátit. Již
proběhlo výběrové řízení na opravy, bohužel firma co
se přihlásila do výběrového řízení nestihne dle
harmonogramu ukončit práce a proinvestovat do
konce listopadu 2021 10 mil. Kč. Neznáme výsledek
dotace, ale víme že případná budoucí firma, která by
opravy dělala by musela prostavět dle podmínek
dotace do konce listopadu 10 mil. Kč, což je zřejmě
nerealizovatelné a nemožné.
Hlavním důvodem, proč zde toto uvádím je, že
nebudeme stále čekat na dotace a začneme opravovat
například komunikace z vlastních našetřených
prostředků. Oprava „Uličky“ byla vázána na získání
dotace, kde by SČVK v případě získání dotace
provedl opravu vodovodního řádu. Dotace se získat
nepovedla a tak probíhá jednání se SČVK ohledně
oprav vodovodního řádu tak, aby obec mohla provést
realizaci prací na komunikaci zhruba začátkem roku
2022. V tomto termínu by měl mít SČVK opravy
hotové. Dále máme vypracovaný projekt na
komunikaci od kostela po „Bílou kozu“, zde je
potřeba počkat na výměnu šoupat na vodovodním
řádu, toto by se mohlo zvládnout ještě v letošním roce
a stejně tak oprava této komunikace, pokud to
podpoří zastupitelstvo.
Budeme usilovat o studii chodníku Kadaňská,
projektu na střechu Kulturního domu, která je také
v žalostném a neuspokojivém stavu. Bez projektů se
o dotace žádat nedá. Čeká nás také oprava střechy
garáží v areálu sběrného dvora a na hasičárně u
jídelny, kde jsou stále eternitové krytiny a kam
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zatéká, osazení hromosvodu nad restaurací, vybavení
pro vyžití na asfaltovém hřišti, výměna lina na
tanečním sále OÚ. Již se stihla oprava chodníku od
OÚ po restauraci, kde zároveň došlo k posunutí
stožárů veřejného osvětlení mimo chodník, podařila
se obnova zeleně podél chodníku od stánku po Bílou
kozu, nebo se konečně podařilo přivést do budovy
Bílé kozy přípojku elektřiny.
POŠTA PARTNER LIBOČANY
Od 1.7.2021 dochází ke změně úředních hodin
pro veřejnost pošty Partner v Libočanech.
Pondělí
8:00-11:30
12:00-16:30 hod.
Úterý
8:00-11:30
12:00-16:30 hod.
Středa
8:00-11:30
12:00-14:00 hod.
Čtvrtek
8:00-11:30
12:00-16:30 hod.
Pátek
8:00-11:30
12:00-14:00 hod.
UMÍSTĚNÍ Z-BOXU - ZÁSILKOVNA
Zastupitelstvo obce schválilo umístění Z-Boxu na
Návsi u autobusové čekárny. Z-Box bude sloužit jako
výdejní místo Zásilkovny.
OZV č. 1/2021, O MÍSTNÍM POPLATKU
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Vyhlášku schválilo ZO dne 7.6.2021, poplatek za
odpad se pro občany nemění. Změna nastala v názvu
OZV a hlavně se změnil od roku 2022 termín plateb
poplatku, a to že byl prodloužen termín splatnosti.
Poplatek je splatný nejpozději do 28. 2. příslušného
kalendářního roku. Poplatek je rovněž možné zaplatit
ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 28. 2. a
31. 8. příslušného kalendářního roku.
PODPORA MÍSTNÍ RESTAURACE
Zastupitelstvo obce schválilo prominutí nájemného
místní restauraci od června 2021 do konce roku 2022.
Celkem se jedná o podporu 9.500,- Kč.
BIOODAD
Cca do konce listopadu 2021 bude stále probíhat
každé pondělí svoz bioodpadu od Vašich zahrádek.
Pokud se do svozu zapojíte, je nutné uložit odpad
před zahrádku či dům v neděli a rozdělit zvlášť trávu
a větve. Svoz probíhá v pondělí od ranních hodin.
Shnilou trávu, hnůj apod., obec odvážet nebude.
Dále jsou k dispozici zvláštní nádoby s nápisem
„BIOODPAD“ jsou umístěny po obci celoročně 9 ks. Lze do nich odkládat biologicky rozložitelný
odpad (např. listí, větve, tráva, rostliny, ovoce,
zelenina). V den svátku 5.7.2021 (pondělí) nebude
svoz proveden. Svoz provedeme ve středu
7.7.2021.
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DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ
Obec má stále k dispozici pro své občany
kompostéry. Kompostér je možné získat zdarma do
výpůjčky na základě žádosti. Žádost naleznete na
stránkách obce Libočany (úřední deska – výběrová a
konkursní řízení – domácí kompostování), nebo je
možné si ji vyzvednout na Obecním úřadě.
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 informace, informace z úřadu,
krizové informace, kulturní akce, majitelé zvířat,
nabídky místních obchodů, nevidomí a slabozrací,
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.
SBĚRNÉ MÍSTO 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.
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TŘÍDĚNÍ ODPADU
Žádáme občany, aby využívali kontejnery na PET,
PAPÍR a SKLO (do žlutých kontejnerů
v Libočanech patří pouze PET lahve ! ).
Dále žluté pytle (na plasty z domácnosti), oranžové
pytle (na nápojové kartony tzn. krabice od džusů,
mléka, mléčných výrobků, vín apod.), pytle šedé na
kovové obaly (plechovky od potravin, nápojové
plechovky, ostatní kovové obaly, nádoby od
kosmetiky). Výše uvedené pytle jsou pro občany
zdarma k vyzvednutí na OÚ a jsou sváženy každou
středu od kontejnerů na tříděný odpad.
Ve sběrném dvoře je také umístěn kontejner pro
uložení šatstva, textilu, obuvi a hraček, ale také na
oleje z domácnosti.
Zábavný den pro děti, který se uskutečnil dne 19.6.2021

Chodník před rekonstrukcí

Chodník po rekonstrukci

Hasiči Libočany 30.6.2021 v zaplaveném Klůčku

Firma pana Kubelky provádí opravu chodníku
Poškození uvítací obecní cedule/ Přívod elektřiny Bílá koza
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Výsadba nového živého plotu Buxusů

Opravy komunikací zaměstnanci obce

Vandalové v Libočanech / čekárna Náves 29.6.2021

Hasiči Libočany při pomoci v obci Stebno - Kryry

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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