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6. ROČNÍK

Úvodem slovo starosty
Vážení spoluobčané, dovolte mi,
abych Vás pozdravil s novým vydáním
Libského kurýra. Od uveřejnění předchozího čísla uběhlo poměrně dost
času, tak to vezmu trochu obšírněji.
Jistě jste si všimli, že se ke svému
konci blíží výstavba nového rybníka
ve směru na Hazlov, rozšíření rybníka
Továrního a výstavba nové hráze. Jsem
za to osobně velmi rád. Tyto akce obecní pokladnu natolik finančně vyčerpaly
(cca 7 milionů - většina rozpočtu obce),
že jsme byli nuceni zajistit překlenovací úvěr od České spořitelny ve výši 3,2
milionu korun. Uvedený úvěr je dle
smlouvy používán výhradně na dofinancování stavby, na nic jiného nesmí
být použit, a není nutné jej celý dočerpat. Do nejzazší chvíle jsme se snažili
náklady hradit z rozpočtu obce. Nebylo
to však dále možné. Výší úroku nám
vyšla naše mateřská banka nesmírně
vstříc, prozatím se žádné splátky neplatí a ty prostředky, jenž bude nutno použít, budou jednorázově bance refundovány, až se zpět vrátí dotační prostředky
z Evropské unie. Tato akce s názvem
„Zurčící Chebsko – řeka bez hranic“,
běží již z dob předchozího zastupitelstva a především s ohledem na vložené prostředky našeho partnerského
města Hohenberg bylo nutné projekt
dokončit. V případě nepřijetí záchranného úvěru bychom nyní již byli zhruba 2 miliony v platební neschopnosti.
Odpadky bychom si asi sami vozili
na skládku a večer bychom na ulici nejspíš svítili loučemi. Chtěl bych proto
poděkovat těm několika zastupitelům,
kteří se zachovali racionálně a při hlasování o překlenovacím úvěru pro něj
zdvihli svou ruku. I tak jsem z průběhu
hlasování o tak závažné věci opravdu
dost rozčarovaný. Osobně bych proinvestované peníze viděl nejraději přímo
v obci a jejích přilehlých částech, ne
na periferiích.

Myslím si, že jsem se v obecních
záležitostech již zorientoval natolik,
abych vám mohl slíbit, že dokud budu
starostou této obce, tak ze všech sil
budu prosazovat projekty, které budou
pro obec mnohem prospěšnější. Za několik let Workshopů má Libá spousty
studentských prací, sborníků a publikací, které se mi, i když je průběžně
dodávám na stolek u vstupu na poštu,
nedaří rozdat. Ač jsou některé práce
velmi zajímavé, tak bohužel zůstávají
pouhými vizemi, které mají k projektu
a stavebnímu povolení na sáhy daleko.
Inu za mnoho peněz málo muziky. Samozřejmě se jedná o dotační titul, ale
bohužel ne všechny výdaje za tyto akce
byly Centrem pro regionální rozvoj
uznány a náklady obce tak oproti původnímu předpokladu rostou. Ale jak
jsem se již zmínil, bude naštěstí závěrem letošního roku tato akce ukončena
a já za svou osobu podobným projektům říkám velké a důrazné NE.
Náves v Libé
I přes současnou, finančně nepříznivou situaci, se mi podařilo přesvědčit
p. Petra Čížka z firmy Elči, s.r.o., aby
Obci Libá věnoval sponzorský dar. Firma si zvolila pravou část návsi a provedla na ní terénní úpravy. Dále v nich bude
ještě pokračováno přípravou chodníku
k poště a Obecnímu úřadu. Bude tím,
pevně doufám, vyřešen letitý a nepřekonatelný problém bezpečné chůze
po přilehlé komunikaci. Truhlářství
Mádle po dohodě s firmou Elči přispělo dřevěným oplocením. Do této akce
nemusela obec vložit ani korunu ze své
pokladny, ostatně by to nyní ani nebylo
možné. Pevně věřím, že se se zastupiteli
shodneme na tom, že je potřeba úpravy
dotáhnout do konce a střed obce ještě
více zkultivovat. Je to jen o vzájemné
komunikaci. Úsměvné navíc je, že firma
Elči vede s obcí Libá soudní spor z let

minulých a přitom v současnosti spolupracujeme natolik, že došlo i na tento
nemalý sponzorský dar.
Obecní zaměstnanec
Nedávno se mi někdo zmínil, že obec
na tom není finančně dobře a i přesto zaměstnáváme dalšího člověka. Rád bych
to uvedl na pravou míru. Několik málo
občanů obce, kteří jsou po delší dobu
vedeni na Úřadu práce, dostalo za povinnost odpracovat u obce 20 hodin týdně, tzv. „veřejnou službu“, aby jim mohlo
být hrazeno zdravotní pojištění. Z jejich
řad si jsme si mohli vybrat jednu osobu
na post tzv. koordinátora veřejné služby,
která je placena úřadem práce z prostředků Evropské unie. Zvolil jsem p. Libora Vokurku, protože je kvalifikovaný,
zručný řemeslník a takového člověka
v naší obci právě potřebujeme. Je tedy
od 1. září 2012 na dobu jednoho roku
zaměstnancem Libé. Již jsem mu zadal
odstranit problém s vodou zatékající
pod dům Bažányových u schodů za kaplí, osadit vyrobené branky na dětském
hřišti, opravit lávku pod hradem, upravit pěšinu do školy, opravit oplocení,
zadní branku a vyřezat nálety na hřbitově. Všechny zadané úkoly rychle a dobře
zvládnul. Další budou následovat. Pokud Vám tedy někdo bude vyprávět nějaké nepodložené informace o obecním
zaměstnanci, informujte se na Obecním
úřadě, kde Vám rád osobně vysvětlím,
jak to s ním doopravdy je.
Škola
Dostala se ke mně také informace,
ve které v obci někdo povídá, že se chci
zbavit ředitelky naší Základní a mateřské školy. Velitel hasičů byl prvním odvolaným a teď je na řadě ona. Považuji
to za stejně přihlouplé řeči jako před
volbami, viz. chtějí zavřít školu a zrušit
hasiče. Opravdu úsměvné, možná až
tragikomické. Důvody odvolání velite-
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le hasičů byly pro mne v daný okamžik
skutečně zásadní a stojím si za svým
rozhodnutím. S p. Mádlem už dokonce i proběhl rozhovor v tom smyslu, že
když si vše znovu promyslí a bude mít
zájem, tak nic nebrání tomu, aby se
do jednotky dobrovolných hasičů vrátil.
Žádný problém v tom nevidím. Škola
funguje naprosto standardním způsobem. Je na pořadu dne, abychom vážně uvažovali např. o navýšení kapacity
školy a školky do budoucna. Pohádky
o odvolání ředitelky možná někomu
mohou přijít dobrodružné, ale spíše
narušují vzájemnou komunikaci. Buď
je to výplodek chorého mozku, nebo
pouhá slaboduchá vypočítavost, které
opravdu není záhodno naslouchat.
Sorkov
Věčný problém, který se předává
z jednoho do dalšího volebního období.
Společný septik, který oficiálně neexistuje a není na obecním pozemku. Jednali
jsme s majitelem pozemku p. Caranem
a předběžně dohodli podmínky odkoupení nebo směny tohoto pozemku.
Další obtíží je také skutečnost, že
odpad ze septiku nikde nechtějí ani
přijmout, pokud nemáme uzavřenou
smlouvu s Chevakem, což je vcelku
problém, když je majitelem třetí osoba. Pevně doufám, že do vydání těchto
listů bude jeho vývoz již vyřešen. Další
ohledně septiku na Sorkově a Hůrce,
bude na pořadu v příštím roce. Vím, že
jsou z toho místní občané již velmi rozmrzelí, ale na vybudování čističky a kanalizace tolik milionů prostě nemáme.
Abych to rozvedl. Obecní rozpočet je např. 9 milionů korun. To je ale
částka, která se na účtu obce „otočí“
za jeden celý rok. Přijdou peníze z rozpočtového určení daní, či z příjmů podnikajících osob apod., a ty zase hned
odchází např. za platby za energie,
odpady a další. Skutečný stav účtu je
nyní 42 000,-Kč. Na účtu fondu rozvoje
bydlení, kam se splácí půjčky obce občanům z minulosti, je cca 350 000,-Kč.
Pravděpodobně, pokud co nejdříve nepřijde platba, či daně ve prospěch obce,
bude nutné tuto částku uvolnit jako
poslední rezervu běžných výdajů. Nyní
zřetelně vidíte, proč byl zásadně nutný
překlenovací úvěr, aby se obec udržela
v aktivním chodu.
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Zastávka u Hůrky
Původní zastávka, kterou někdo
zapálil a prohořela střešní krytina,
byla zbourána a odvezena na skládku.
Vzhledem k jejímu stavu ani nebyla
jiná volba, svůj účel již dlouho neplnila. Novou zastávku nyní vyrábí zaměstnanec obce p. L. Vokurka s pomocí
p. V. Balvína, kterému tímto děkuji
za nabídnutou pomoc.
Hrad
Majitelé hradu mají eminentní zájem, aby se z části prostoru pod hradem
vybudovala vodní plocha a do jejího
dna se umístily kolektory k jeho vytápění. Toto je v souladu s projektem Revitalizace parku v Libé, který je od roku
2010 zpracováván firmou Architekti
A69 a zatím se jej stále nedaří dokončit. Problémy jsou zejména s majiteli
jednoho konkrétního pozemku a dále
s pozemkem v historickém majetku
církve, který zčásti do tohoto místa
zasahuje. Členové zastupitelstva s tímto již běžícím projektem projevili svůj
souhlas, ovšem s tou podmínkou, že
dotační žádost a rovněž i financování
podílu obce zajistí investoři z hradu,
což musí být ošetřeno smluvně. Další
podmínkou je, že vše zůstává v majetku
obce. Samozřejmostí bude také úprava
okolí a zeleně. Bohužel ale není stále
jisté, zda ve vyhlášené výzvě má s tímto
projektem obec Libá šanci uspět. Investor z hradu v letních měsících zprovoznil objekt bývalé roty na Dubině, v příspěvku paní Ireny Griněvové se o tom
ale dozvíte více.
Nepořádek u bývalé Jednoty
Z důvodu neustálého nepořádku
před prodejnou bývalé Jednoty jsme
objednali další kontejnery na separovaný odpad. Tři byly umístěny přímo před
obchod a další tři pod kostel. U obchodu to mělo úspěch pouze částečný. Povětšinou zde vysedávají jedni a ti samí
lidé, kterým je zatěžko udělat pár kroku k popelnici či odpadkovému koši.
Celá věc bude řešena s provozovatelem
obchodu a znečišťování veřejného prostranství pak se samotnými aktéry.
Veřejné osvětlení
Tímto Vás chci požádat, pokud se
stane, že v místě kde bydlíte nebo si ně-

kde jinde všimnete nefungující lampy
veřejného osvětlení, podívejte se prosím na její číslo a oznamte jej telefonicky či osobně na Obecní úřad, budu
vám za to velmi vděčný. Také já občas
zaregistruji nebo jsem na to upozorněn, že vypadla některá z větví veřejného osvětlení. Jezdím je poté osobně
„nahazovat“ z pojistkových skříní, ale
všechny lampy v obci, to opravdu postihnout nemohu. Při větším počtu
nesvítících lamp se objednává plošina, kvůli jedné by to bylo velmi neekonomické. Nevím, jaká situace bude
do konce vydání těchto novin, ale nyní
vím o jedné a další dvě nefungující
lampy mi občané sami nahlásili, za což
jim tímto ještě jednou děkuji.
Park v Libé
Průběžně se snažíme o údržbu zbytku parku za potokem pod hradem.Jsou
prořezávány zarostlé cesty, vysekávány
nálety okolo okrasných dřevin, které zůstaly z výsadby kolem roku 2005.
V horní části nad strání byl vyčištěn
kruhový palouk s lavičkou a bude provedena i prořezávka výhledu na obec.
Děkuji p. Blaženě Hackerové a jejímu manželovi Helmutovi, že se starají
o úklid altánu pod hradem, jak nabídla
za Dámský klub.
Bývalá továrna Tosta
V této „okrasné“ stavbě na okraji
obce, dochází pravidelně k požárům,
hraje se zde ve velkém paintball, chodí tam děti, na což si stěžují mnozí
občané. Za obec jsem se proto připojil k trestnímu prověřování, které vede
Obvodní oddělení policie Františkovy
Lázně. Už v předchozích měsících jsem
také obeslal veškeré kompetentní orgány jako stavební úřad, policii, živnostenský úřad, hasičský sbor Karlovarského kraje a životní prostředí, aby v rámci
svých možností proti tomuto zakročili.
Nyní se snad po posledním požáru začaly problémy kolem továrny ubírat tím
správným směrem. Oba majitelé se distancovali od současného dění a napsali policii i obecnímu úřadu vyjádření,
ve kterém jasně sdělují svůj nesouhlas
s provozováním jakékoliv podobné činnosti. Po domluvě s vedoucím obvodního oddělení policie Františkovy Lázně,
bude při každém výskytu neoprávněné-
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Volné pobíhání psů
Po několika konkrétních písemných
výzvách se situace částečně zlepšila,
i když nedávno došlo k incidentu, který
byl poznamenán úhynem jedné slepice.
Majitel zvířete je si své chyby vědom
a slíbil, že si psa v budoucnu dostatečně
zabezpečí. Pokud se situace bude opakovat, upozornil jsem ho na následující finanční postih. Ostatní majitele psů proto také žádám, aby respektovali vyhlášku
obce Libá, psy volně venčili na prostranství k tomu vyhrazeném (pod hradem)
a nenechávali je pobíhat po obci. Děkuji.

Obecní rozhlas
Žádost o dotaci byla opětovně uplatněna v poslední výzvě Státního fondu
životního prostředí ČR a bez závad byla
7. 9. 2012 zaregistrována. Nyní čekáme na výsledek hodnotící komise. Jak
jsem již v minulosti informoval, jedná
se o 16 bezdrátových ampliónů v Libé,
2 na Hůrce a 1 na Sorkově. Celková
akce vychází na 880 000,-Kč, z toho podíl obce je 80 000,-Kč. Zařízení lze ovládat hromadným hlášením, nebo cíleně
k jednotlivým lokalitám. V případě
např. neprůjezdnosti komunikace směr
Cheb, Hazlov, lze i z místa překážky zaslat upozornění, SMS zprávu, která je
následně přehrána občanům.

Rušení nočního klidu
Tato záležitost je plně v kompetenci Policie ČR. S nedělním klidem,
za jehož dodržování Vám všem velmi
děkuji, nemá nic společného. Pokud
Vás po desáté hodině večerní bude obtěžovat např. hlasitá hudba, neváhejte
zdvihnout telefon, zavolat policii a požádat o nápravu. Pokud jste vyznavači
hlasitější hudby a zábavy, tak buďte prosím k ostatním občanům ohleduplní
a chovejte se tak, abyste je svou zábavou
nijak neomezovali.

Na posledním zasedání obce Libá
jsme odsouhlasili podání poptávky
na zimní údržbu obce. Minulou a předminulou zimu nám tyto práce zajišťovala firma Elči. Majitel firmy p. Čížek
slíbil, že bude po čtyři roky garantovat
stejnou cenu, tedy 117.600,-Kč včetně DPH, za celé zimní období. Pokud
si tuto částku vydělíte 4 měsíci, tak se
dostanete k ceně 29.400,-Kč za jeden
měsíc, což není daleko od částky, kterou dá firma měsíčně za plat jednoho
zaměstnance, včetně sociálních a zdra-

ho pohybu osob žádán příjezd policie,
vykázání osob z areálu a jejich postih.

votních odvodů. Když si připočtete spotřebu PHM, dle potřeby jezdí i stroje
dva, případné opravy a amortizaci, tak
je nasnadě, že je cena více nežli příznivá. Myslím si, že za této situace nemá
smysl přemýšlet o platbě za motohodiny a poté po nocích řidiče kontrolovat.
Rozumnější je za příznivou cenu kontrolovat odvedenou práci. Navíc zimní
údržbu provádějí místní řidiči, kteří
zde bydlí, vyjíždí okamžitě dle aktuální potřeby a ví, která místa jsou nejvíce
problematická.
Dále bych chtěl tímto veřejně poděkovat místostarostovi, p. Karlu Hallovi za jeho obětavou práci ve prospěch
obce. Spolupracujeme velice úzce, svoji
práci vykonává bez nároku na mzdu,
které se vzdal a Libé věnuje velmi mnoho svého osobního času a energie.
Na závěr Vám všem občanům Libé,
Hurky a Sorkova přeji, ať se Vám daří
v osobním i pracovním životě. Mějte trochu trpělivosti, současná situace
obce se po návratu prostředků z EU obrátí k lepšímu a opět se zasadíme o to,
aby se nám zde všem žilo lépe.
Miloš Vondrášek - starosta obce Libá

Libské slavnosti
Tradiční srpnové Libské slavnosti
se v letošním roce uskutečnily od pátku
24. 8. 2012 do neděle 26. 8. 2012. Termín
byl posunut, aby neproběhly ve stejném
termínu, jako městské slavnosti v Aši
a akce ve Františkových Lázních.
Při pátečním koncertu vystoupily
skupiny Humbuk, Attacus, Marek Dusil Blend, Eddie Stoilow a Děda Mládek I.B. Hudební zážitek se naprosto
vydařil.
V letošním roce se bohužel nekonal závod traktorů do vrchu, jelikož
měl Traktor klub Skalná domluvenou
jinou akci v Německu, tak snad někdy
jindy. Místo nich přijal pozvání Stadion klub Kotovice, jehož 30 účastníků
předvedlo své stroje v závodu mezi Libou a Hůrkou. Závod byl na dvě kola
a „Libštejňák“ dal některým opravdu
důkladně zabrat a budou na něj dlouho vzpomínat. V sobotu zahrál Jardis

Band, Quo Vadis a Koala. Velmi se líbila westernová show jezdců z Farmy
Ostroh. Protože jsme letos z důvodu
úspory finančních prostředků vynechali ohňostroj, zorganizovali jsme za pomoci místních soutěže v přetahování
lanem a držení „tupláku“ na čas. Obě
soutěže měly tak velký ohlas, že jsme
to ani neočekávali. V následujícím roce
připravíme prostor pro více účastníků.
V přetahování lanem zvítězil místní
tým „LIBŠTÍ WASBEACHI“, pohár
věnovala za Country Rosmarie p. Růžena Friedrichová. Putovní pohár starosty obce Libá v držení „tupláku“ bude
v příštím roce obhajovat vítěz p. David
Aišman. Na druhém místě se umístil
Petr Macko, třetí místo obsadil člen Stadion klubu Kotovice. První dva v pořadí předvedli úžasný souboj s vítězným
časem 11 minut a 58 vteřin. V příštím
roce plánujeme připravit také soutěž

pro ženy. Doufáme, že jsme započali
tradici, která se zde již udrží. Ukázalo
se, že lze i za méně peněz udělat více
zábavy.
V neděli zahrála k tanci i poslechu Parohanka. V průběhu slavností
Libou navštívili radní a starosta našeho partnerského města Hohenberg
a. d. Eger, p. Jürgen Hoffmann, senátor
PČR p. Mgr. Miroslav Nenutil, starosta
města Chebu, p. RNDr. Pavel Vanoušek,
starostové obcí Poustka a Křižovatka,
p. Jan Ryba a p. Jan Strachota, členové
a představitelé hasičů města Hohenberg.
Doufáme, že se Libské letní slavnosti přátelství líbily, a že se v příštím
roce opět všichni ve zdraví sejdeme.
Na závěr patří mé poděkováním všem
sponzorům, kteří přispěli na páteční
koncert a firmě Elči, která stan poskytla
za méně nežli poloviční běžnou cenu.
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Stručná historie obce Dubina
Obec Dubina ležela při hranicích
s Německem na jižním úbočí vrchu
Blatná, zhruba 2 km jižně od Libé.
Stejnojmenná osada byla zřejmě založena již někdy na počátku 15. století.
Patrně se však jednalo pouze o shluk
několika roztroušených statků, ležících
vně intravilánu Libé. První ověřená písemná zmínka však pochází až z roku
1572, kdy je v jedné ze soudních knih
města Chebu jmenován jistý Hans Sollner, řemeslník z Aichelbergu.
Původní německý název je Eichelberg, někdy také zkomoleně Eichelberk, český název Dubina obec získala
až v roce 1948, přičemž od roku 1947
měla pojmenování Roubená, které se
neujalo.
Obec spadala pod panství rodu
Zedtwitzů v Libé, tamtéž byla spolu
s Hůrkou, Dobrošovem, Lužnou a statky
Klausenhof a Sorg i přifařena. V letech
1571 – 1652 byli poddaní na panství nuceni přestoupit na augsburské vyznání.

V důsledku striktní rekatolizace po třicetileté válce však vrchnost musela přijmout zpět katolickou víru. Obyvatelé
se zpočátku věnovali především zemědělství a lesnictví, v 19. století se přidalo
rukavičkářství a tkalcovství. Textilní výrobou se v té době zabývalo přes 100 domácích dělníků. V katastru obce fungovala také drátovna, několik hamrů, mlýn
s pilou, drtička štěrku, v domě č. 23 dokonce i hrnčíř. Na Dubině fungovala již
roku 1810 putovní škola a od roku 1872
nově zbudovaná dvoutřídka.
Poté, co byla zákonem o prozatímním obecním zřízení č. 170 (říš. zákon
ze dne 17. března 1849) zrušena dosavadní pravomoc panských a vrchnostenských úřadů ve správě venkovských
obcí, stala se Dubina samostatnou obcí,
která spadala pod politický i soudní
okres v Chebu. V Místním repertoriu
pro Království České z roku 1893 se
uvádí, že v obci žije celkem 466 obyvatel v 59 domech. Náleží k ní osady

1

Dobrošov (Tobiessenreuth), Hůrka (Riehm) a Lužná (Kammerdorf),
statky Klausehof a Sorghof a mlýn
Drahtmühle. V roce 1913 zde žilo 449
obyvatel a obec patřila k farnosti Libé
a poštovnímu úřadu tamtéž. V obci
fungovalo také několik spolků. K největším patřil např. Dělnický tělocvičný
spolek (od roku 1910) a Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1900).
Za 2. světové války Dubina spadala pod pravomoc Landrátu v Chebu.
Po osvobození pak na základě vládního nařízení č. 4 ze dne 5. května 1945
místní obecní úřad zanikl a správu nad
obcí převzala dočasně ustavená Místní
správní komise. Vzhledem k tomu, že
obec ležela v hraničním pásmu, byla
na podzim roku 1950 při zatahování
„železné opony“ úředně zrušena.
Karel Halla

2
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1 – Stará plovárna (1920)
2 – Obecní škola (1920) • 3 – Dubina kolem roku 1930
4 – 5 – Demolice domů na Dubině – budování hraničního pásma
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Z činnosti ČSŽ o. s. Libá

Dámský klub

V sobotu 2. 6. 2012 se od 14.00 hodin
na prostranství pod hradem konal Dětský den. Vyrostlo zde mraveniště, kde
byla pro děti spousta práce – zatloukání
hřebíků, řezání dřeva, záchrana mravenčích miminek, a také plno zábavy, soutěže, vodní skluzavka, bojovky pro rodiče
a děti, lanovka, provazový žebřík, myslivost, aj. Nechybělo občerstvení, zmrzlina, klobásky a jiné dobroty.
K dalším akcím. Dne 6. října se od 14.00 hodin uskutečnil tradiční pochod podzimní přírodou. Dne 20. 10. 2012 od 14.00 na fotbalovém hřišti proběhla „Vendelínská drakiáda“, soutěžilo se v pěti disciplínách a zajištěno bylo teplé občerstvení pro děti i dospělé. Na 17. listopad, od 17.00 hodin v sále restaurace U Bohouše chystáme taneční zábavu
ve stylu „vzpomínka na studentská léta“. Dne 5. prosince bude rovněž v sále restaurace
U Bohouše pro děti čertovská nadílka s překvapením. Pokud bude o Vánočních svátcích
nasněženo, uspořádáme pro děti Vánoční koulovačku na sněhu.
Dále bych Vás chtěla upozornit, aby jste na webových stránkách obce či úřední desce
sledovali nabídku volných vstupenek do Západočeského divadla, občas nějaké zbývají.
Jarmila Cigáňová - ČSŽ o.s. Libá

Dámský klub při jeho poslední
schůzce dne 29. 8. 2012 navštívila redaktorka Českého rozhlasu Plzeň p. Sthromajerová. Natočila několik zajímavých
rozhovorů s našimi členkami. Ve spolupráci s obcí jsme přichystali pro seniory
přednášku s projekcí o Novém Zélandu,
která se konala 30. října 2012, v Městském kulturním středisku v Chebu. Dále
se 24. 10. 2012 uskutečnila přednáška
p. K. Hally k historii Libé ve středověku.
za Dámský klub
Blažena Hackerová

Sdružení
dobrovolných
hasičů v Libé
Narodili se
Viktorie Kopecká 1/2012
Tereza Vašková 8/2012

Statistické údaje
K 25. 10. 2012 měla obec Libá a části
Hůrka, Sorkov 732 obyvatel, z toho 119
dětí do patnácti let věku a 613 dospělých.
V roce 2012 se 19 osob přihlásilo
k trvalému pobytu, 20 osob odhlásilo.
Za rok 2011 - 2012 bylo OÚ Libá
vykonáno 7 svatebních obřadů .

Praktický lékař v Libé
Od 1.11. 2012 přebírá lékařskou ordinaci v Libé MUDr. Georgis Konstantinidis.
Po převzetí ordinace a nezbytné administrativy budou stanoveny ordinační hodiny.
Jak bylo lékařem sděleno, předpokládá, že
ordinační hodiny budou 2 x týdně.

Opustili nás

Vladislav Sedlačík
Lieselote Fedáková
Jan Polanský
Antonín Hroník
Pavel Elizeus
Jindřich Šmíd

14. 1. 2012
12. 4. 2012
23. 4. 2012
25. 4. 2012
26. 4. 2012
26. 4. 2012

Obec Poustka - poděkování

Dovolte mi, abych touto cestou velmi poděkoval dobrovolným hasičům Libá, za pomoc při čištění záložního
zdroje pitné vody pro občany naší obce. Věřím, že naše
spolupráce bude nadále pokračovat a naše obce, co by
sousedé, si vzájemně budou pomáhat a spolupracovat.
Poustka 1. 10. 2012 Ryba Jan - starosta obce Poustka

Jako nově zvolený starosta Dobrovolných hasičů obce Libá, bych si dovolil pozvat všechny zájemce ke vstoupení
do našeho sdružení. Nejde nám o to,
abychom získali nové členy do výjezdové jednotky, jde pouze o morální
podporu a rozšíření samotné členské
základny sdružení. V jiných větších obcích, nebo třeba například v sousedním
německém Hohenbergu, se dají členové
Sdružení dobrovolných hasičů počítat
na stovky. Rádi bychom, aby se občané naší obce více podíleli na veřejném
životě, aby chodili na hasičské zábavy,
hasičskou májku u zbrojnice a další
kulturní akce. Členové sdružení mají
samozřejmě zdarma veškeré vstupné
a obdrží triko s logem sdružení. Po dokončení přístavby hasičské zbrojnice bude tato místem, kde se můžeme
občas scházet, pobavit se nebo si jen
popovídat se svými známými. Celoroční členský poplatek je 300,-Kč. Zájemci mne mohou kontaktovat na tel.
č. 776 726 928. Budeme se na Vás těšit.
Za Sdružení dobrovolných hasičů Libá
Petr Hrůza
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Co se odehrálo v naší malé škole
Loňský rok 2011-12 byl jako každý
jiný plný různých činností. Uskutečnilo se plno akcí, které jsou součástí naší
práce a rozvíjejí ji po stránce výchovné
i vzdělávací. S dětmi se snažíme nejenom pomáhat přírodě tím, že ji občas
uklidíme a tím udržujeme pěkné prostředí a okolí školy, ale také poznáváme
nové kraje. V loňském roce jsme se vydali po stopách Karla IV. do samotného
hlavního města (na podzim) a na jaře,
v rámci školního výletu, jsme poznávali
okolí Karlštejna a Koněpruské jeskyně.
Menší žáci se zase vypravili za historií
města Chebu. Dalších malých akcí bylo
mnoho.
V letošním roce bychom rádi poznali svět techniky a se staršími dětmi se
vypravili do Plzně a navštívili Techmanii, kde si budou žáci sami moci zkusit,
jak co funguje a prozkoumat některé
fyzikální jevy. Dalších naplánovaných
akcí je hodně a bude záležet na tom, zda
se nám povede všechny uskutečnit.
V minulém čísle časopisu jsem
žádala všechny, kteří by byli ochotni
pomoci škole ve shánění peněz na za-

bezpečení herních prvků na školní
zahradu. Společně s těmi, kteří prosbu
vyslyšeli, jsme dali dohromady celkem
31 tisíc korun, které byly použity na zakoupení dvou pružinových houpadel
a železné konstrukce na zavěšení dvou
houpaček. Na vlastní houpačky se závěsem, což dohromady dělá 10 tisíc korun, nám již nezbylo, protože certifikované prvky jsou velmi drahé. Ráda bych
tedy nechala prosbu o možné finanční
dary ještě otevřenou a prosím ty, kteří
by se mohli a chtěli podílet na zpestření
prostoru školní zahrady, nechť přijdou
a nabídnou svoji pomoc. Za děti, kterých je zde již bez dvou 6 desítek, moc
děkuji!
A co jsme v loňském roce pro naše
nejmenší udělali?
Na jaře 2012 jsme našim dívkám
zrekonstruovali toalety, což byla největší akce loňského školního roku. Protože jsme práci nezadávali žádné firmě
a budujeme svépomocí, bylo možné zahájit rekonstrukci i chlapeckých toalet.
Z obou akcí budou mít velkou radost
nejenom děti a my, ale také hygienici,

Mladí hasiči
Každou středu se v 16.30 hodin, v klubovně na prostranství pod hradem,
schází kroužek mladých hasičů. V současné době máme patnáct členů. Děti
sportují a osvojují si různé dovednosti, např. práci s buzolou, vázání uzlů, topografické značky a osvojují si základní hasičské znalosti. V sobotu 14. 10. 2012
jsme se zúčastnili okresní soutěže Plamen v obci Drmoul. Neobsadili jsme žádná z prvních míst, ale děti poznaly, co se od nich na soutěži očekává a byla to jejich první velká zkušenost. V průběhu následujícího roku proběhnou ještě čtyři
další soutěže, na které se budeme připravovat. Jelikož děti postupně vybavujeme tričky, čepicemi, dětskými montérkami a zajišťujeme další potřeby pro naši
činnost, je roční členský poplatek ve výši 300,-Kč, opravdu minimální. Srdečně
přivítáme nové členy.
Vedoucí mladých hasičů Pavla Kulhavá
kontakt. tel: 604 560 520
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kteří nad těmito prostory vždy přivírali
oči a nevěřícně kroutili hlavami. Děkuji
mnohokrát těm, kteří se o velkou změnu zasloužili, a která bude dělat radost
všem.
V mateřské škole bylo dokončeno
dřevěné patro v herně, které zvětšilo dětem jejich herní prostory. Velmi pěknou práci odvedlo Truhlářství
Mádle a finančně se podílel také pan
Pavel Nedvěd, který nám poskytl dar
v roce 2010.
Velmi nám také pomáhá pan Kněžíček ml., a to s elektrorozvody a pracemi
spojenými s elektřinou. Též jemu patří
veliké poděkování.
Děkuji touto cestou také zřizovateli
a všem, kteří se jakkoliv podíleli či podílejí na pomoci škole, která by bez ní
fungovala jen velice těžko.
Dětem přejeme příjemný školní rok
plný hezkých zážitků a všechny, koho
škola zajímá, zveme na návštěvu a budeme si přát, aby se Vám u nás líbilo.
Za děti a zaměstnance ř. š.
Marie Sirakova
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Vítání prvňáčků
V pondělí 3. září 2012 přivítala naše
Základní Škola v Libé sedm nových
žáků – prvňáčků. Nejprve byli staršími
pasováni na žáky, obdrželi drobné dárky a poté se šli poprvé posadit do školních lavic. Ve třídě je přivítala ředitelka
školky p. M. Sirakova a třídní učitelka
nových žáčků p. J. Linhová. Všem novým žáčkům přejeme mnoho studijních
úspěchů a ať se jim ve škole pořád líbí.

Obec Libá
Obecně závazná vyhláška obce Libá
č. 1/2012
o regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Libá se na svém 16.
zasedání dne 7. 6. 2012 usneslo vydat
na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku.
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:
a ) rušení nočního klidu,
b) používání hlučných strojů a zařízení
v nevhodnou denní dobu.
Čl. 2
Omezení činností
(1)Každý je povinen zdržet se o nedělích v době od 6.00 do 22.00 hod. veškerých prací spojených s užíváním zařízení, strojů a přístrojů způsobujících
hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek,
motorových pil, křovinořezů apod.
(2)Jednorázové výjimky ze zákazu hluku může na základě písemné žádosti
povolit starosta obce, zejména za účelem pořádání obecně prospěšných kulturních, společenských a sportovních
akcí.
Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce Libá, dne 7. 6. 2012.
Mgr. Karel Halla,v. r.
místostarosta
Bc. Miloš Vondrášek,v. r.
starosta
Na základě kontroly Odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV
ČR o posouzení zákonnosti, pod
Č.j.:MV-71622/ODK-2012, je Obecně
závazná vyhláška Obce Libá v souladu
se zákonem. K nahlédnutí na OÚ Libá.
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Co se děje v areálu Dubina na bývalé Rotě
V lednu roku 2012 byly v areálu Dubina (bývala pohraniční Rota) zahájeny
rozsáhle opravy jak hlavni budovy, tak
celého areálu. Hlavní opravy byly ukončeny v červnu 2012. Byly opravené veškeré komunikace, (voda, elektrika, kanalizace), nově plně vybavena a zprovozněná
kuchyň a jídelna, opravené a zařízené
pokoje s kapacitou ubytování pro 45 osob
a znovu zprovozněné sociální zařízeni.

Byly opravené chodníky, sportovní
hřiště a vybudováno nové hřiště pro
děti a dospělé.
Hlavni budova byla vymalována
ve stylu „hrady a zámky“, je tam i tajná
komnata……
V létě 2012 v areálu Dubina proběhl zahajovací turnus dětského letního
tábora a připravuji se další turnusy pro
děti na dobu školních prázdnin. Záro-

veň se připravuje půjčovna kol a zařízeni pro jiné sportovní aktivity. Areál je
plně připraven pro ubytování na jednu
nebo více nocí (se snídaní) nebo pro
jakékoliv firemní, sportovní a jiné akce
(s plnou penzí).
Kontakt: +420 608 473 779
Irena Griněvová

Rybářská společnost Libá
V letošním roce obec dokončila
výstavbu nového rybníka Na Zelené, po levé straně směrem na Hazlov,
nad rybníkem p. Zágory. Jako další
v pořadí byl odbahněn a rozšířen rybník Tovární a vybudována nová hráz
s mohutným bezpečnostním přelivem.
Zástupci naší společnosti se účastnili
pravidelných kontrolních dnů se zhotovitelem, stavebním dozorem a starostou, aby přispěli svými zkušenostmi
při průběžném vyhodnocování prováděných prací.
Všechny nás zaskočilo, jak rychle
vypuštěný Tovární rybník stihl zarůst
vysokým orobincem. Proto bych chtěl
poděkovat členům Rybářské společnosti, kteří při brigádách pomohli s vysekáním nejméně poloviny celého rybníka.

V letošním roce plánujeme nákup
cca 1 t ryb - amurů, kteří budou vypuštěni do Továrního rybníka a Větrníku,
dále výlov rybníka na Sorkově a vypuštění Kamenného rybníka, kde bude
opravován přepad.
V příštím roce provedeme výlov chovného rybníka Kladivo a ryby
budou rozděleny do nového rybníka
Na Zelené a Továrního.
Na závěr bych chtěl poděkovat starostovi obce Libá za informovanost,
a že je nyní s naší společností spolupracováno. Rybářská společnost jako poděkování obci Libá připravuje úpravu
okolí a obnovení lávky ke skále u bývalého mlýnu před Dubinou.
předseda Rybářské společnosti
Josef Kühn
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