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1.Obec a její koncepční dokumenty 

 

Charakteristika obce: 

Obec Libochovany je obec, jejíž součástí je místní část Řepnice. Od krajského 

města Ústí nad Labem je vzdálena 14km, od královského města Litoměřice 
necelých 8 km, tudíž spadá do litoměřického okresu a je jednou z jeho 

nejstarších obcí. Umístěná na pravém břehu Labe, ve výšce 146.5 m.n.m. v 
příjemně tvarované kotlině oblasti Českého středohoří. Její obyvatelé jsou 

vzpomínáni již v prehistorické době, kdy ve zdejší lokalitě našli poutníci 
příhodné místo k budování přístřeší. Nálezy, které byly objeveny především při 

stavbě dráhy, jsou uloženy v muzeích v Drážďanech, Vídni, Ústí nad Labem a 
Litoměřicích. Jsou to nejen kosterní pozůstatky našich dávných předků, ale i 

spony, závity, popelnice, jehlice a kruhy bronzové i zlaté. První písemná 
zmínka se nachází v „Zakládací listině litoměřické kapituly“ z let 1056-1058 n. 

l., obec byla poprvé potvrzena Přemyslem Otakarem I. V r. 1218 a místní část 
Řepnice je zmiňována v r.1186. 

Obec Libochovany je železniční tratí rozdělena na dvě výrazně odlišné části. 
Historická – západní, má ranně středověké založení - podélná náves s 

dominantou kostela a nábřeží Labe. Východní část obce je tvořena novějšími 

rodinnými domy a 2 skupinami bytových domů, neorganicky začleněných do 
zástavby.  

Obec je vhodným místem pro trvalé bydlení. Rodinné domy, zemědělské 
usedlosti, velká většina obytných staveb je až na malé výjimky udržována. 

Domy, které jsou ve vlastnictví obce, jsou taktéž udržovány a v posledních 
letech postupně a šetrně rekonstruovány pro zvýšení komfortu bydlení 

nájemníků.  
V současnosti žije v obci 570 obyvatel (k 1. 1. 2017), z toho: 225 žen, 239 

mužů. Děti (15-18 let) – 15, děti (do 15 let) – 91. Průměrný věk obyvatelstva 
je 41 let. 

 

Urbanistická studie: 

Obec Libochovany vydala nový územní plán s nabytím účinnosti dne 10.10. 
2016. Byl vypracováván firmou STUDIO KAPA – ARCHITEKTURA, URBANISMUS, 

INTERIER, DESIGN pod vedením Ing. Arch. Petra Vávry.  
Obec ve svém rozvoji vychází z nového Plánu rozvoje obce na léta 2017 - 2021, 

zpracovaného PhDr. Miroslavem Bartákem, PhD., Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem, schváleného zasedáním zastupitelstva obce 

Libochovany ze dne: 6.4.2017. V předchozích letech obec vycházela z 
dokumentu Strategický plán obce Libochovany,zpracovaný firmou Planco group 

s.r.o., schváleného zasedáním Zastupitelstva obce Libochovany ze dne 
21.8.2012.



Rozpočet rok 2016 

Rozpočet na rok 2016 byl schválen jako přebytkový. Příjmy činily 7.179 tis. Kč, 
z toho daňové 5.982 tis. Kč, výdaje byly ve výši 6.889 tis Kč a financování ve 

výši 290 tis. Kč. Skutečné příjmy byly ve výši 8.767 tis. Kč, z toho daňové 
6.499 tis. Kč a skutečné výdaje byly ve výši 9.191 tis. Kč. 

Dotace jsme obdrželi od Úřadu práce na mzdy pracovníků veřejně prospěšných 
prací, v rámci finančního vztahu státní rozpočtu k rozpočtu obcí byl naší obci 

přidělen příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí ve výši 103.900,- 
Kč.      

Rozpočet na rok 2017 byl po vyvěšení na úřední desce schválen usnesením č. 
176/2016 na zasedání zastupitelstva obce dne 8. 12. 2016. Při jeho zpracování 

se vycházelo z rozpočtového výhledu obce, stejně jako v letech předchozích, a 

dále se zohledňují aktuální potřeby obce. Rozpočet byl schválen v příjmové 
části ve výši 7.608 tis. Kč, výdaje ve výši 5.902 tis. Kč a položka financování 

činí 1.706 tis. Kč, kde jsou spláceny úvěry obce. Pravidelné výdaje jsou určeny 
především na provoz obce, nutné opravy, likvidaci odpadů, měsíční příspěvky 

naší příspěvkové organici – MŠ, kulturní a společenský život v obci.  V rozpočtu 
na rok 2017 jsou vyčleněny finanční prostředky na plánované oplocení u 

bytového domu č.p. 121 dále byl navýšen příspěvek MŠ z důvodu splácení 
platebního výměru vystaveného Ústeckém krajem jako náhrada škod 

způsobených zpronevěrou finančních prostředků bývalou ředitelkou MŠ. Během 
roku je rozpočet kontrolován a v případě potřeb upravován rozpočtovými 

změnami.  
 

 

Rozpočtové hospodaření za rok 2016 

PŘÍJMY 

Třída Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 

1   daňové příjmy 6499220.78 5982000.00 108.65 6255000.00 103.90 -244220.78 

2   nedaňové příjmy 1649401.91 1197000.00 137.79 1693000.00 97.42 43598.09 

4   přijaté transfery 618729.00 0.00 0.00 658900.00 93.90 40171.00 

C e l k e m   p ř í j m y  8767351.69  7179000.00 122.12 8606900.00 101.86 -160451.69 

 
VÝDAJE 

 

Třída Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 

5   běžné výdaje 7055662.29 5789000.00 121.88 7591900.00 92.94 536237.71 

6   kapitálové výdaje 2135307.50 1100000.00 194.12 2143000.00 99.64 7692.50 

C e l k e m   v ý d a j e 9190969.79 6889000.00 133.42 9734900.00 94.41 543930.21 

 
 

 
 



 

Přehled dotací v letech  2008 – 2016 

 
 

Rok 
Název programu/ 

poskytovatel 
Název akce/účel dotace 

Částka dotace 

v tis. Kč 

Celkové náklady 

v tis. Kč 

 

2016 
   0 

2015 
SZIF, dotace  z Programu 

rozvoje venkova ČR 

Tvořivá dílna pro volnočasové 

aktivity 

 

370 
583 

2014 
Ústecký kraj 

odbor reg.rozvoje 
Územní plán obce 

 

180 
381 

2013 

Ústecký kraj Povodně 2013 229 

 

669 

Ministerstvo pro místní 

rozvoj 

Podpora bydlení – dotace vyplacena 

lidem 

 

60 

Ministerstvo dopravy  Opravy místních komunikací 40 

Státní fornd životního 

prostředí 

Pořízení prostředků na vysoušení 

objektů a likvidaci nánosů po 

povodni 

21 

Obec Háj u Duchcova  40 

Ústecký kraj 

Fond pro mimořád. 

události 

Dotace vyplacena lidem 50 

2012 

Ústecký kraj,,Fond rozvoje 

Program obnovy venkova 
Oprava veřejného osvětlení 200 335 

Ústecký kraj 

 Fond národ. hospodářství 

Vyhotovení projektové dokumentace 

stavby „Libochovany, Řepnice-

ČOV,dostavba a rekonstrukce 

kanalizace“ 

536 755 

2011 

Ústecký kraj,Fond rozvoje 

Program obnovy venkova 
Oprava elektroinstalace MŠ 212 514 

KÚ – Ústecký kraj 
Knihovnické vybavení – počítač,  

ECU office 
14 22 

SZIF, EAFRD projekty  

129.528,- národní 

518.112,- EU 

 

Oprava kostela 

 

648 

 
926 

2010   0 0 

2009 

Ministerstvo kultury Oprava kostela 1.000 1.202 

Ministerstvo vnitra 

Odbor strukturálních 

fondů 

Integrovaný operační systém 

Typový projekt-Czech POINT-

kontaktní místo 

58 69 

2008 

Ministerstvo pro místní 

rozvoj 
Vybudování hřiště a relaxační zóny 255 360 

KÚ Ústecký kraj 
Czech POINT, zřízení kontaktního 

místa 
45 45 

 
 



 

 
 

2. Společenský život 

Na společenský život v naší obci jsme náležitě pyšní. Sportovní a kulturní akce 

jsou pořádané Obecním úřadem Libochovany, místním fotbalovým klubem TJ 
Sokol Libochovany, Polabskými dětmi – občanským sdružením pro děti a 

mládež a v neposlední řadě aktivními občany. Na obecním úřadě vítáme 
novorozené občánky, chystáme posezení pro seniory s lidovou písničkou a 

představením dětí z místní mateřinky, či se věnujeme místním ženám na Den 

matek. Pořádané další akce: masopust, obecní ples, pravidelné zájezdy za 
divadlem, pálení čarodějnic, výlet do vinného sklípku, dětský maškarní bál, 

letní prázdninový pobyt pro děti, turistické setkání na Třech křížích, 
lampionový průvod, soutěž o nejlepší nakládané okurky, vánoční koncerty v 

kostele, tvořivá dílna pro děti, keramický kroužek, cvičení matek s dětmi, 
hokejové a fotbalové zápasy, den dětí, jarní a vánoční jarmarky, setkání u 

vánočního stromu atd. Pořádáme v součinnosti s Mikroregionem spřátelených 
obcí Porta Bohemica víkendovou vodáckou výpravu pro děti Vodou Portou. 

 

Spolková činnost 

Občanské sdružení působí v obci jedno. „Polabské děti občanské sdružení 
pro děti a mládež“ vzniklo v roce 2009 z řad rodičů a občanů obce 

Libochovany. Jsou neziskovou organizací, jejíž akce a činnosti probíhají 
převážně v obci Libochovany a jejím okolí. Sdružení se věnuje pořádání 

sportovních a kulturně-vzdělávacích akcí pro děti i dospělé. Návštěvníci si z 
jejich setkání odnáší nejen sportovní zážitky a dovednosti, ale i nové znalosti z 

kultury, historie a přírody. Jejich snahou je oživit české tradice patřící na 
venkov. Právě proto také znovuobnovili masopustní veselí, vynášení Morany ze 

vsi, ale i obyčejné cvrnkání kuliček. Obec sdružení podporuje a při pořádání 
akcí se sdružením spolupracuje. Aktivní maminky s dětmi se dvakrát do měsíce 

setkávají na tzv. Piditvoření, kde v naší volnočasové dílně kreativně tvoří pro 
sebe a své blízké. Jednou za rok pořádají pro děti akci Putování po královstvích, 

která je opravdu velmi oblíbená. 
 

TJ SOKOL Libochovany má zhruba 45 aktivních členů. V současné době je 

aktivní mužský A tým, který kope 3. třídu v litoměřickém okrese  a dvě 
žákovská družstva (mladší a starší přípravka). Tato sportovní aktivita udržuje 

hlavně  libochovanskou mládež v kondici a zároveň je učí spolupráci. 
 

HC Libochovany jsou členy „PODŘIPSKO CUP“ - roudnické ligy 
neregistrovaných hráčů. Sportovců, provozující lední hokej za účelem 

volnočasového soutěžení výhradně v přátelském duchu a v duchu fair-play. 
 

Máme i několik velmi nadějných hráčů hokeje do 15 let, kteří úspěšně 
reprezentují obec i na mezinárodních turnajích Hockey Bunnies. Snažíme se 

všechny sportovní aktivity podporovat. 
 



Tělocvična v budově obecního úřadu je využívána skupinou žen cvičících jógu, 

dále pak matkami s dětmi při zdravém cvičení s fyzioterapeutkou. Pravidelnými 

návštěvnicemi jsou bývalé členky TJ Sokol Libochovany. Sportovní veřejnost se 
každoročně účastní soutěžního klání v pronajatém sportovním zařízení v Ústí 

n.L., kde se soutěží v různých sportovní disciplínách „Memoriál týmu B“. Obec 
přispívá na toto sportovní setkání úhradou nájmu sportoviště. Milovníci letních 

sportů se pravidelně hlásí do soutěže plážového volejbalu v Bělé pod Bezdězem 
- Bělá Cup, kde hájí barvy obce. Obec vydává max 4x do roka zpravodaj 

„Obecní zrcadlo“, ve kterém informuje o událostech v obci, o zasedáních 
obecního zastupitelstva. Místní zájmové spolky v něm informují o svých 

úspěších či plánovaných akcích. Již několik let si sestavujeme vlastní kalendář, 
který sklízí u místních obyvatel velký úspěch. V současné době spolupracujeme 

s muzeem v Teplicích na vydání informační brožury o historickém Tříkřížového 
vrchu a Hrádku, který se nalézá v katastru naší obce. 

 

3. Aktivity občanů 

 

V naší obci působí dobrovolníci. Jsou z řad občanů a pomáhají při různých 
akcích a posilují místní občanskou společnost. Jejich činnost není placená, 

snažíme se je při jejich aktivitách podpořit alespoň materiálně. Považujeme za 
velmi důležité, aby se integrovala do této činnosti právě mládež a zajistila tím 

tak budoucnost programu obnovy vesnice. 
Zásadním článkem zpestřování kulturních akcí jsou děti z místní Mateřské 

školky. Místní školku v současné době navštěvuje 25 dětí. Připravují si krátká 

pásma kulturních vystoupení na vítání novorozených občánků, či na vítání jara, 
na setkání seniorů a na oslavu dne matek či na vánoční koncerty v kostele. 

Obec mateřinku finančně podporuje, snažíme se zajistit místním dětem kvalitní 
předškolní zařízení. Obec také spolupracuje se spádovou základní školou v 

Žalhosticích, kterou navštěvuje 22 dětí a podporuje i mimoškolní aktivitu, 
například pořádáním pravidelných koncertů pěveckého školního sboru 

„Vinohrádek“ pro naše občany v místním kostele Narození Panny Marie. V létě 
pořádáme obecní prázdninový pobyt, kde pomáháme dětem poznávat 

vzájemnou sounáležitost a učíme je spolupráci. 
Senioři mají nárok na finanční příspěvek na léky a děti na příspěvek na 

dojíždění do škol obojí v hodnotě 300,-Kč. Setkání seniorů - pravidelně 
umožňujeme našim starším spoluobčanům se scházet, obec zajišťuje pohoštění 

a kulturní program a hlavně možnost přátelského sdílení svých životních 
příběhů s ostatními. Druhým rokem nabízíme spoluobčanům v seniorském 

věku tzv. sociální výpomoc, která obnáší zajištění odvozu k lékaři, pořízení 

většího nákupu, vyzvednutí léků či pomoc s úklidem. Rádi bychom docílili toho, 
aby se senioři necítili méněcenně, aby podzim svého života strávili 

plnohodnotně a spokojeně. Obyvatelé obce Libochovany a Řepnice mají 
možnost objednávky obědů od místní firmy, která zajišťuje rozvoz až do 

domácností. 
Podle Ústavy ČR je naše obec samostatně spravována zastupitelstvem, které je 

složeno ze 7 členů zastupitelstva a rozhoduje ve věcech patřících do 
samostatné působnosti obce. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, 

nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva jsou dle zákona 



vždy veřejná a naši občané mají dle jednacího řádu možnost se k jednotlivým 

bodům jednání vyjádřit. Sedmičlenné Zastupitelstvo obce Libochovany je 

složeno ze 3 žen a 4 mužů. Dále je vytvořen funkční finanční i kontrolní výbor. 
Když se objeví palčivé téma, dotazujeme občany pomocí anket či veřejných 

debat. Zapojením mládeže do příprav společenských akcí se snažíme udržovat 
zájem o veřejné dění a zajistit si tak pokračovatele samosprávy obce.  

 

4. Podnikání 

Jsme turisticky atraktivní oblast Českého středohoří a zároveň obec leží na 

trase Labské cyklostezky, o turisty tu tedy není nouze. Podnikatelský potenciál 
je obrovský. V obci jsou dvě hostinská zařízení, která převážně v létě 

uspokojují tisíce cykloturistů. Dále je v naší obci provozován obchod, který je 
pravidelně zásobován a obyvatelé tak mají příležitost zakoupit zboží bohatého 

sortimentu. Velmi úzce spolupracuje se spádovým úřadem práce a tím tak 
vznikají nové pracovní příležitosti pro naše obyvatele, kteří jsou zaměstnáni 

prováděním drobné údržby a veřejně prospěšných prací. Bezplatně nabízíme 

propagaci místním podnikatelům na webových stránkách obce či v jiných 
obecních infomateriálech. Sídlo zde má mimo jiné i truhlářská, zednická, 

zámečnická a stavební firma. V budově OÚ provozujeme dvoupokojovou 
turistickou ubytovnu, která pokrývá alespoň částečně poptávku po ubytování 

zejména v letních měsících. Dále je v budově OÚ provozována místnost, která 
slouží 2x týdně jako mobilní ordinace obvodního lékaře MUDr. Ilji Baudyše. Pro 

pořádání rodinných oslav či jiných sešlostí nabízíme k pronájmu nově 
zrekonstruovaný „malý společenský sál“ se sociálním zázemím, který je v 

objektu mateřské školy. 
 

5. Péče o stavební fond a obraz vesnice 

 
Stavebně je obec situována do středověku, kdy především náves a 

hospodářská stavení na návsi se dochovala ve velice dobrém stavu. Nejsou 

narušena nevhodnými dostavbami. Nová osídlení v horní části obce jsou 
modernější rodinná zástavba. Místní část Řepnice je složena především z 

velikých hospodářských budov, kde bydleli hospodařící zemědělci. Objekty v 
majetku obce jsou postupně opravovány, v půdních prostorách obytných domů 

byly vybudovány krásné byty pro mladé rodiny. Fasáda budovy Obecního 
úřadu byla v roce 2005 opravena.  Socha sv. Anny na návsi, v 70tých letech 

vandalsky poničená, byla v roce 1998  obnovena. Kostel byl z majetku církve 
do majetku obce převeden 7. 8. 2008. Následně došlo k rekonstrukci střechy a 

přední části fasády. Velice nám záleží na zachování původního rázu, občané 
mají zájem tento trend dodržovat. Záměrem obce je podporovat návrat k 

historickému řešením fasád. Rozvojová území jsou lokalizována do horní, 
modernější zástavby obce. Zastavovací plány včetně návrhů staveb nových RD 

jsou konzultovány se stavebníky a ti se musí podřídit našim záměrům o 
vzhledu lokality. Návrhy na nové stavby v obci jsou předkládány zastupitelstvu 

obce k vyjádření, je dbáno, aby nevznikaly divoké, neodstranitelné stavby. 

Rozvojová území jsou pravidelně konzultována s architekty a pořizovateli 
územního plánu. 

 



6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory 

energií 
 
Od krajského města Ústí nad Labem je vzdálena 14 km, od královského města 
Litoměřic necelých 8 km. Z občanské vybavenosti lze vyjmenovat: Mateřskou 

školu, budovu Obecního úřadu, knihovnu, turistickou ubytovnu, malý 
společenský sál, dílnu pro volnočasové aktivity, poštu, budovu nádraží, 

lékařskou ordinaci, 1 obchod, 2 hostince, dále – spojení autobusem i vlakem s 

blízkými městy Litoměřice a Ústí nad Labem, výborný přístup k vodní cestě po 
Labi (nové přístaviště). 

V roce 2006 došlo k realizaci plynofikaci labského údolí, jehož jsme součástí. 

Dešťová kanalizace je v obci vybudována od 70.let a v současné době již není 

zcela vyhovující. Proto máme zpracovaný projekt i na splaškovou kanalizaci a 
na ČOV. Jsme ve fázi platného stavebního povolení a čekáme na vhodný 

dotační titul. V roce 2016 se naše obec zapojila do veřejné energetické soutěže 
v rámci projektu Obec Občanům, kde pro domácnosti i místní firmy a spolky 

získala exkluzivní ceny za elektřinu a plyn. Využili jsme možnosti bezpečně 
šetřit a výsledná cena úspory za dva roky je 413 217 tisíc Kč.  

 

 

7.   Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci 

 

V roce 2016 obec Libochovany výrazně posílila své vybavení komunální 
technikou. Pořídili jsme nový malotraktor Kubota a traktorovou sekačku téže 

značky. Společně s mulčovacím ramenem a vysavačem na listí nám tyto nové 
stroje velmi usnadňují práci při péči o obecní zeleň a hlavně o věčně zarostlou 

cyklostezku – Labská stezka 2, projektu ÚK. 

Nově jsme zřídili sběrné místo na bioodpad, které je využíváno obcí i občany. 

Tím se minimalizoval výskyt černých skládek v obci. Následně je odpad 

odvážen a likvidován v blízké kompostárně v Miřejovicích. 

Udržování veřejných prostranství se daří také díky možnosti zaměstnávání 

osob vedených na úřadu práce v rámci VPP. V obci Libochovany a v místní části 
Řepnice jsou vybudována dětská hřiště dle platných norem. Občané sami 

pečují o okolí zahrad a domů, výsadbu zeleně na veřejných prostranstvích 
zabezpečuje obec. Prostranství u panelového domu bylo určeno k odpočinku, 

osazeno novými lavičkami, přístřeškem, spojovacími chodníky, na návsi v 
Libochovanech byly pro projíždějící cykloturisty nově zbudovány lavičky pod 

stromy a stojany na kola. O veřejnou zeleň se starají techničtí pracovníci 
obecního úřadu, v sezóně společně s VPP. V rámci ekologické výchovy 

organizujeme pravidelně setkání dětí se zástupci místního mysliveckého 
sdružení. Akce většinou zahrnuje besedu s myslivci, edukativní část akce 

probíhá přímo v terénu místního lesa. Děti se učí, jak se po lese ohleduplně 
pohybovat, poznávat druhy stromů a zvěře. Touto aktivitou se snažíme v 

dětech probudit respekt a úctu nejenom k místu, kde žijí, ale i k okolní přírodě 

a živým tvorům v ní. 



 

8. Péče o krajinu  

 

Lesní porosty jsou v majetku obce zastoupeny minimálně. Protože jsme 

převážně v zemedělskosadařské lokalitě, naše pozornost je vázána tímto 
směrem. V roce 2009 jsme vysázeli podél hlavní komunikace II/261 nové 

stromořadí, celkem 65 stromů, které budou časem sloužit jako větrolam. V 
roce 2011 jsme založili menší lesopark, který na stromořadí navazuje. 

Zemědělské pozemky v katastru obce jsou ve velké míře pronajímány a 
udržovány. Myslivecké sdružení Kamýk Hrádek, složený převážně z občanů 

naší obce, působící na katastru obce a velmi dobře se stará o hojnou zvěř v 

místních lesích. Vyskytuje se zde převážně srnčí, dančí, mufloní zvěř, z drobné 
zvěře jsou to zajíci, bažanti, koroptve. Z dravých ptáků lze zde pozorovat káně, 

výry, puštíky. V lokalitě Hrádku a Tříkřížového vrchu mohou milovníci přírody 
nalézt i vzácné byliny a květiny. 

V roce 2009 byla provedena oprava a kompletní oplechování střechy kostela, 
která byla již v havarijním stavu. Průběžně byl několikrát opravován křížek u 

hlavní silnice II/261 mezi obcí Libochovany a místní částí Řepnice. Pravidelná 
údržba sochy Panny Marie na libochovanské návsi patří k pravidelným 

činnostem našich pracovníků. Kaple na Hrádku je udržována dobrovolnými 
věřícími ve spolupráci s obcí. 
 

9. Připravované záměry 

 

V současné době máme několik záměrů, které jsou v různých stádiích. 

Převážně čerpáme z nového Plánu rozvoje obce na léta 2017 - 2021. Velká 

část, hlavně těch nákladnějších záměrů, je závislá na finanční podpoře z dotací 
a grantů. Snažíme se tedy každoročně podávat několik žádostí a naše 

plánované akce podpořit nejenom z našeho rozpočtu. 
 

- výstavba kanalizace a ČOV  
- výstavba multifunkčního sportoviště  

- opravy místních komunikací a chodníků  
- obnova požární nádrže v místní části Řepnice  

- Zajištění technického zázemí obce  
- Oprava a doplnění dětských hřišť  

- Oprava fasád domů v majetku obce  
- Úprava nábřeží Labe  v místě kotviště na malá plavidla  

- Výměna oken v budově mateřské školy a malého společenského sálu  
 

 

10.  Informační technologie v obci  

 

Obec Libochovany má své internetové stránky, které si zaměstnanci úřadu 

spravují sami s webmasterem firmy PCPOS s.r.o. Již několikrát se naše webové  
stránky umístily v soutěži o nejlepší webové stránky obce „Zlatý erb“. Poprvé 



jsme se zúčastnili v roce v roce 2007 a hned přišlo umístění v krajském kole 3. 

místo – v celostátním jsme pak obdrželi zvláštní cenu ministra pro místní 

rozvoj, udělenou ministrem pro místní rozvoj Jiřím Čunkem, za nejlepší 
turistickou prezentaci. V roce 2008 jsme obdrželi v krajských kolech krásné 

druhé místo a v roce 2009 opět 2. místo. Rok 2010 byl pro nás velmi úspěšný. 
1.místo v krajském kole a 3. místo v celostátním. V roce 2014 jsme se umístili 

na 3. místě v krajském kole, v roce 2011 jsme vyhráli krajské kolo a v 
celostátním jsme se dokonce vyšplhali na příčku druhou. V letošním roce 2016 

jsme skončili na 1. místě v úrovni krajského kola, v kole celostátním jsme 
obdrželi nádherné 1. místo. Czechpoint  funguje od roku 2008. Obec má také 

zřízen facebookový profil, který je velmi oblíbený a v posledních měsících se 
křivka návštěvnosti zvedá čím dál tím víc. Je to krok kupředu, směrem k 

mladším generacím, které sociální sítě používají v rámci každodenního života. 
Uživatelé se tak dostanou ke všem informacím, co jsou na webových stránkách 

a zároveň i k horkým aktualitám. V této souvislosti bychom rádi zmínili  
„odebírání novinek z webu emailem“, službě, ke které se mohou obyvatelé 

bezplatně přihlásit. Pro starší generace máme k dispozici „odběr důležitých 

informací pomocí sms“. Obec Libochovany provozuje místní knihovnu, kde je 
obyvatelům i široké veřejnosti přístupný nejenom veřejný internet, ale 

samozřejmě i aktuální vydání knih a časopisů. Internetové připojení pro 
soukromé využití zde nabízejí celkem 4 firmy, nabídka je tedy dostačující. 

Obec vlastní také místní rozhlas, který je tu od nepaměti. Vybavení bylo v roce 
2013 v rámci projektu Mikroregionu Porta Bohemica - program 

protipovodňových opatření, zmodernizováno. Informační centrum je zřízeno v 
budově Obecního úřadu, jsou zde k dispozici tiskoviny, vztahující se k nabídce 

aktivit v našem regionu, nabídky ubytování, historické informace, prodej 
turistických suvenýrů, pohlednic atd. Na území obce se nachází celkem 5 

soustav informačních panelů či značení. Jedná se o informační panely  „o 
labské stezce“ - zde je vytyčena cyklostezka a informace o přírodních a 

historických krásách blízkého okolí, „naučná stezka skřítka Portáše“ - zábavná 
trasa pro děti a dospělé, která je má zábavnou formou učit o regionu. Další je 

klasické informační značení k orientaci v obci (směrovky: školka, knihovna, 

nádraží atd.) Domníváme se, že naši občané či široká veřejnost mají opravdu 
dostačující ba přímo výbornou možnost dostat se k informacím. 

 
Zpracovala: Eliška Pláničková 


