LIBOČANSKÝ ZPRAVODAJ
Obec Libočany

www.libocany.cz

Číslo 1
Datum vydání 26. května 2022
Květen 2022

Vážení spoluobčané, máte před sebou další
vydání Libočanského zpravodaje.
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
Dovolte, abych Vás jménem obce opět v tomto
zpravodaji informoval o některých věcech, které je potřeba
alespoň v krátkosti zmínit.
Obec v letošním roce 2022 bude nadále pokračovat
v opravách komunikací. V loňském roce se podařilo do
31.12.2021 opravit „zbytek“ páteřní komunikace od
sběrného dvora – okolo Kulturního domu (zároveň před
restaurací) – okolo zámku – kostela – až na výjezd na
komunikaci II/225.
Nyní je na řadě komunikace 23c, což je „Ulička“
od potravin pana Berana, okolo panelového domu až po
výjezd na hlavní komunikaci Kadaňská. V posledním
zpravodaji jsem Vás informoval, že rozpočet opravy této
komunikace byl okolo 6 milionů, ale vzhledem k nárustu
cen byl rozpočet přepracován a předpokládaná cena byla
vyčíslena na 7.246.318,86 Kč. Obec požádala o dotaci a
nyní čekáme na výsledek, ke dni 11.5.2022 bylo
vyhodnoceno 75% všech žádostí.
V každém případě, bez ohledu na získání dotace
začnou probíhat opravy vodovodního řadu v této ulici
firmou ERKA, opravy budou trvat cca do konce června
2022. Zastupitelstvo obce již schválilo dne 23.5.2022 na
svém jednání vítěze výběrového řízení a zhotovitele stavby
společnost Herkul, a.s., která komunikaci opraví za
neuvěřitelných 5.442.864,89,-Kč včetně DPH, což byla
nejnižší nabídnutá cena. O uzavírkách (omezeních) v této
ulici Vás budeme informovat, zatím touto informací obec
nedisponuje. Na poslední stránce opět přikládáme foto
budoucí situace zpevněných ploch. Ve stručnosti, dojde
k opravě (nebo výměně vodovodního řadu, dojde
k odstranění stávajících záhonů, budou obnoveny chodníky
a doplněny tam, kde v této uličce nejsou, budou vytvořena
nová parkovací místa a bude položen nový asfaltový
povrch.
POZVÁNKA NA DEN DĚTÍ
Zveme Vás tímto na „Den dětí“, který se uskuteční tuto
sobotu dne 28.5.2022 u Kulturního domu. Pouťové atrakce
jsou pro Vás zajištěny zdarma od 10:00 do 16:00 hodin.
Soutěže pro děti za drobné sladké odměny budou probíhat
od 10:00 do 12:00 hodin. Na akci bude střelnice, kolotoče,
skákací hrad, houpačky, hasičská auta, langoše, cukrová
vata, trdelník a další. Teď si společně přejme jen dobré
počasí. Těšíme se na Vás !
MYSLÍME NA VAŠI BEZPEČNOST
V případě, že by nastalo nebezpečí, jsou pro Vás od
začátku války na Ukrajině připraveny pivovarské sklepy
pod kulturním domem a sál KD.
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POZVÁNKA NA MÁJOVOU ZÁBAVU
Hasiči (SDH) Libočany Vás srdečně zvou na „Májovou
zábavu“, která se uskuteční dne 28.05.2022 od 19:00
hodin v sále Kulturního domu Libočany. K tanci a
poslechu bude hrát kapela SKLEP-MISTR, vstupné 100,Kč.
INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTEV –
INFORMACE OBCE
- obec zaplatila a nechala instalovat dopravní značení na
„Kadaňské“ (křižovatky, hlavní silnice, zákazy stání,
omezení rychlosti, dej přednost v jízdě apod.)
- dne 2.4.2022 se konala akce MDŽ v sále KD Libočany,
opět ve spolupráci s obcí Čeradice. Hostem byl zpěvák
Davide Mattioli
- dne 23.4.2022 se uskutečnila další akce v sále KD,
tentokráte „Velikonoční zábava“, kde byl hostem zpěvák
Martin Maxa
- obec má nové zaměstnance na VPP a to Zdeňku
Blažkovou a Vlastu Holasovou
- neznámým vozidlem byl poškozen radar u č.p.10
(Majerů) směr Kadaň. U nového radaru č.p.83 došlo
k výměně baterie, protože ten ukazoval pouze v době, kdy
bylo sepnuto veřejné osvětlení
- obec obdržela nabídku odkoupení domu č.p. 9 na Návsi
od pana Naxery za 4,5 milionu Kč. Zastupitelstvo
odkoupení na svém jednání zamítlo.
- ZO navýšilo od 1.1.2022 odměny za výjezdy hasičům na
300,- Kč za jeden výjezd. Do konce roku 2021, tedy
zhruba více než 20 let byla odměna za výjezd 100,- Kč
- ZO schválilo v roce 2022 na tři akce bezúplatný
pronájem SDH Libočany a zároveň schválilo hasičům dar
ve výši 20.000,- Kč
- ZO také podpořilo Libočanský šipkový klub Blue Sharks
Libočany, který obdržel 7.000,- Kč
- pomoc se dostala také kynologickému spolku ve výši
5.000,- Kč, diabetikům Žatec 3.000,- Kč, SDH OSH
Louny 3.000,- Kč a Lince bezpečí 5.000,- Kč
- ZO vyslovilo dne 23.5.2022 zánik mandátu pana
Jaroslava Parohy z důvodu změny trvalého pobytu
- ZO schválilo odkoupení majetku od žateckého pivovaru
v místní restauraci za 9.500,- Kč (židle, chlazení, výčepní
stojan, myčka, narážeče, redukční ventil, aj.)
- obec pokácela dva nebezpečné topoly na základě
dendrologického posudku za potravinami „U Lukáše“
- dne 30.04.2022 se konala v Libočanech akce
„Čarodějnický rej“ pod záštitou SDH Libočany a stejně
tak akce „Masopust“ dne 26.02.2022 včetně průvodu
masek
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AKTUALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBOČANY PRODLOUŽENÍ
ZO schválilo dne 23.5.2022 na svém zasedání prodloužení
podávání návrhů na změny - aktualizaci územního plánu
Libočany číslo 2. Návrhy na změny Územního plánu je
možné nově podávat do 31.12.2022.
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.

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
webové
adrese
https://libocany.mobilnirozhlas.cz/,
nebo
vyplněním
formuláře na Obecním úřadě v Libočanech, se kterým Vám
rádi pomůžeme.

HODINA ZEMĚ 2022 V LIBOČANECH
ZO schválilo zapojení se do akce „Hodina země 2022“.
Veřejné osvětlení bylo v naší obci zhasnuto dne 26.3. od
20:30 do 21:30 hodin. Do Hodiny Země se v ČR zapojilo
133 obcí, včetně 12 statutárních měst, 84 organizací a
firem, 4 památky a proběhlo 6 akcí pro veřejnost.
Přihlásilo se také 790 jednotlivců. Akce probíhala celkem
ve 192 zemích světa.

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.

VYUŽIJTE PŘÍSPĚVEK NA STRAVU SENIORŮM
Zastupitelstvem obce je schválen 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. Pro Vaši informaci od 1.6.2022 dochází k
navýšení ceny obědů v Jídelně Libočany o 10,- Kč, celkem
tedy bude stát oběd 110,- Kč.
POŠTA PARTNER LIBOČANY
Je otevřena pro veřejnost takto:
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.
Kontakt: 412 374 572
S DOTACEMI NEKONČÍME
Podařilo se nám získat další dotaci, tentokráte na posezení
před místní restaurací, opět z „Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje 2022“. Pergola či zastřešení bude
projednána se stavebním úřadem a poté realizována.
TŘÍDĚNÝ ODPAD – POTRAVINY - RESTAURACE
U potravin a restaurace v Libočanech obec umístila
plastové nádoby na kovové obaly a plasty. To z důvodu, že
koše jsou stále přeplněné a v nich jsou převážně složky,
které mohou být vytříděny. Žádáme tedy, pokud to bude
možné o využití těchto nádob dle určené složky.
PODĚKOVÁNÍ
Obec děkuje potravinám „U Lukáše“ za opakované dary na
„Den dětí“ apod.
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OPRAVA VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU OÚ
Zaměstnanci obce dokončují práce na obnově sálu
v budově Obecního úřadu, na kterou obdržela obec
Libočany dotaci z „Programu obnovy venkova Ústeckého
kraje 2021“. Sál, který je využíván občany obce na různé
oslavy, cvičení žen, zastupitelstva, volby, hasičské výroční
schůze tak dostává zasloužený nový vzhled. Foto na
poslední straně zpravodaje. Zaměstnancům tímto obec
děkuje za skvěle prováděné práce.
PARKOVÁNÍ V OBCI
Jako obec jsme si vědomi toho, že v obci je málo
parkovacích míst. Snažíme se místa budovat a budeme
v tom nadále pokračovat. Stále více a častěji se na obec
obracejí občané ohledně nevhodného parkování v obci a to
všeobecně. V křižovatkách, v zákazech, protisměru, na
Kadaňské a podobně. Vždy se ale nejedná o občany
Libočan. Pokud někoho vidím, že parkuje hodně
nevhodně, vždy se to snažím dotyčnému říci a měl by to
takto udělat každý, případně zavolat PČR. Určitě obec
nebude zveřejnovat fotky, nebo dávat foto do tohoto
zpravodaje nebo na obecní nástěnky, to by jsme museli
navýšit počet nástěnek a ze zpravodaje udělat knížku.
Prosím a žádám tedy každého, pokud někoho uvidíte, že
brání ve výhledu v křižovatce, řekněte mu to. Obec
investovala mnoho finančních prostředků do pasportu
komunikací, žádostí o změny úpravy provozu, změny
přednosti v jízdě, obnovy značek, značení samotného na
Kadaňské a podobně. Shrnu to tak, že je to o lidech, o nás.
Až se něco stane, bude pozdě.
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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.
Přejeme Vám všem hlavně stálé a pevné zdraví !
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