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Vážení a milí spoluobčané,
Srdečně Vás zdravím při vydání
prvního Libského kurýra v roce 2011.
Dovolte mi, abych Vám jménem obecního zastupitelstva i jménem svým popřál v letošním roce hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pracovních úspěchů.
Při ohlédnutí zpět bych se však
ještě rád pozastavil u roku předcházejícího, který byl také rokem volebním. Rád bych Vám všem poděkoval
za účast, s jakou jste se dostavili k volbám do Zastupitelstev měst a obcí,
konaných ve dnech 15. - 16. 10. 2010.
K volebním urnám své hlasy přineslo
přes 60 % obyvatel Libé, Hůrky a Sorkova, což byla nadstandardně vysoká účast. O to víc nové zastupitelstvo
obce zavazuje Váš zájem o veřejné
dění. V souvislosti s tím patří rovněž
mé poděkování za odvedenou práci
v minulém volebním období bývalému
zastupitelstvu naší obce.
Závěrečné měsíce roku 2010 a leden
2011 jsme prožili kalamitní sněhové
přívaly a věřím, že jsme oproti jiným
obcím důstojně obstáli. Tímto firmě
Elči a zvláště jejím zaměstnancům,
kteří toho v uvedeném období mnoho
nenaspali, velmi děkuji. Rovněž děkuji

JSDH Libá za odčerpání sklepů při následných povodních.
V letošním roce i dalších letech se
budeme snažit o zvelebení vzhledu naší
obce a zajištění potřeb jejích občanů.
Rovněž je naším zájmem dosáhnout,
aby obec byla opět jednotná v duchu
přátelského soužití, bez rozmíšek a nesmyslného handrkování. Věřím tomu,
že se všichni starousedlíci i nově přistěhovaní občané sjednotí a zapojí se
do veřejného dění. Proč nezačít opět
chodit na zápasy místního fotbalového
klubu či nepořádat více kulturních akcí.
Právě při těchto dochází k navazování
nových přátelství a utužování vztahů
stávajících. V dnešní uspěchané a materialistické době to má obzvlášť velký
význam a přátelské pozdravení, podání
ruky či jen prostý úsměv nikdy nic nenahradí.
Na závěr bych Vám chtěl ještě jednou poděkovat za Vaši důvěru a jménem zastupitelstva naší obce i jménem
svým Vám slíbit snahu, zájem o Vaše
potřeby, úctu a přátelství.
Miloš Vondrášek
starosta obce
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Rozpočet obce
na letošní rok
Rozpočet obce bude předložen
ke schválení dne 7. 4. 2011, tedy těsně
po uzávěrce tohoto vydání. O rozhodnutí
zastupitelstva a podrobnostech nového rozpočtu budeme informovat v příštím vydání.
Rozpočet na rok 2011 je předkládán
jako schodkový. Celkové příjmy obce
jsou naplánovány ve výši 7.143 tis. korun, výdaje ve výši 10.026 tis. korun.
Saldo příjmů a výdajů (schodek) letošního rozpočtu bude vyrovnáno tzv.
financováním a to zapojením vlastních
finančních prostředků na účtu obce
ve výši 2.883 tis. korun.
Rozpočet zahrnuje očekávané příjmy z daní, místních poplatků a správních poplatků, odhad finančního vztahu ke státnímu rozpočtu, tj. příjmy
z neinvestičních dotací ze státního rozpočtu, a dále zahrnuje vlastní příjmy
obce. Struktura příjmů odpovídá struktuře minulých let.
Běžné výdaje zahrnují např. mzdové
výdaje, materiálové výdaje, nákup služeb, poskytnuté příspěvky na činnost
ZŠ, kulturní a tělovýchovnou činnost
a požární ochranu.
Kapitálové výdaje zahrnují spoluúčast
obce na projektu Zurčící Chebsko a dále
výdaje na zpracování projektové dokumentace na Revitalizaci parku v Libé.

Jarní odvoz odpadu

Tradiční Novoroční fotbálek

Dne 29. 4. 2011 budou v Libé, na
Hůrce a Sorkově rozmístěny kontejnery
na odpad. V Libé najdete kontejnery na
náměstí, u školy a v polovině cesty podél
Kladiva směr Dubina. Na Hůrce a Sorkově bude umístěn vždy jeden kontejner.
Upozorňujeme, že do kontejneru nepatří nebezpečný odpad, pneumatiky a různé spotřebiče. Tento odpad lze umístit
do velkého zeleného kontejneru umístěného v Libé naproti kostelu. Děkujeme.
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Krátce k činnosti aneb
Co se událo v obci v průběhu prosince až března
PROSINEC 2010
• Převzetí úřadu a s tím spojené administrativy.
• Vypovězena ústní dohoda o zimní
údržbě s p. Novákem. Z důvodu kalamitních stavů a zabezpečení sjízdnosti
obce byla oslovena firma Elči, následně
uzavřena krátkodobá smlouva o dílo.
• Proběhlo úvodní jednání s jednateli lomu, které přineslo příslib snahy
o spolupráci ze strany firmy Bazalt,
vč. návrhu sponzorování obce Libá.
LEDEN 2011
• Pracovní poměr ukončila p. Zuzana
Ročková, dlouholetá zaměstnankyně
OÚ Libá.
• Uzavřena smlouva o dílo s firmou Elči
o zajištění zimní údržby od 1. 1. 2011
do 31. 1. 2011. Jednání s Pozemkovým fondem Cheb ve věci navrhovaného územního plánu.
• Jednání s architekty A69 ve věci
územního plánu. Byly navrženy
drobné úpravy, např. část parku pod
hradem nekoncipovat jako stavební
parcely, ale zachovat park – veřejné
prostranství.
• Jednání k projektu Zurčící Chebsko
- řeka bez hranic. Naplánován termín konání Workshopu IV v návaznosti na schválený harmonogram
projektu.
• Doplněna žádost o dotaci z příspěvku Karlovarského kraje na zpracování Územního plánu obce Libá. Dosud
byla za územní plán uhrazena částka
332 000,-Kč, z čehož 70 000,-Kč hradila obec ze svého rozpočtu. Návrh
ÚP byl předán Krajskému úřadu Karlovy Vary a následně bude občanům
obce umožněno uplatnit svoje připomínky či námitky.
• Setkání se starostou Hohenbergu,
byly projednány společné projekty,
Zurčící Chebsko – řeka bez hranic,
zveřejněním v médiích byla splněna
podmínka propagace projektu, zamluveno půjčení pojízdných toalet
na Letní slavnosti přátelství, pozvána
německá strana a nadále potvrzena
vzájemná spolupráce.

2

• Jednání se společností Chevak
k upřesnění následného postupu
ve věci zprovoznění vodovodní přípojky obyvatelům Hůrky.
• V rámci povodňových kalamitních
stavů provedeny prohlídky zaplavených objektů v obci Libá, s poškozenými občany plánována možná řešení
k odstranění zatékání vody.
• Na základě požadavků občanů zajištěny opravy nefunkčního veřejného
osvětlení a seřízení časování rozsvícení a zhasínání světel, čištění schodů
u kaple, schodů ke škole, odklízení
sněhu kolem popelnic apod., na základě požadavku občanů zajištěna
výměna poškozených popelnic.
• Jednání se zástupci Krajské správy
a údržby silnic, zadokumentování
poškození vozovek v obci.
ÚNOR 2011
• Do pracovního poměru jako zaměstnanec obce nastoupila p. Jarmila Cigáňová, přičemž musela rezignovat
na mandát zastupitele, nahradil ji
p. René Magerstein.
• Další setkání s architekty A69 k projektu Zurčící Chebsko, ze strany obce
vznesen požadavek na konkretizaci
výstupů akce – tj. požadavek na návrh řešení náměstí v Libé včetně propojení středu obce s jejími okrajovými částmi.
• Posouzení návrhu smlouvy o poskytnutí dotace na zpracování projektové
dokumentace projektu Revitalizace Parku Libá a podepsání dohody
o poskytnutí dotace na Krajském úřadu Karlovy Vary. Schválená dotace
ve výši 935 tis. Kč, podíl obce 165 tis.
Kč, termín dokončení PD: 12/2011.
• Zajištění provizorní opravy střechy
školy v Libé z důvodu zatékání vody.
• Setkání s obyvateli Hůrky, stanovení
termínu na výkopové práce přípojek
nejpozději do konce května 2011, jednání se společností Chevak o převzetí
správy vodovodu na Hůrce po odpojení původního řádu.

• Žádost k Okresnímu soudu v Chebu o odročení líčení ve sporu Obec
Libá x Elči s.r.o. k zajištění právního
stanoviska o vyhlídkách obce v tomto
sporu, soudem schváleno odročení
případu o 2 měsíce.
• Písemná žádost Krajské správě
a údržbě silnic o zajištění oprav poškozených vozovek v obci.
• Žádost k pozemkovému fondu
o bezúplatný převod 8000 m2 v zadní části prostoru Parku pod hradem,
doplnění původní žádosti o bezúplatný převod dalších pozemku
v lokalitě Dubina.
• Zahájeno jednání o směně lesních
pozemků mimo obec Libá za pozemky Lesů ČR přímo v Libé, park
nad Kladivem, les pod lomem, les
směr Hazlov apod.
• Zahájeno jednání o převod kostela
Libá do majetku obce.
• Připravena nová vyhláška přesně
upravující číslování nemovitostí.
BŘEZEN 2011
• Na kostele začaly odpadat římsy pod
střechou, duchovní, páter p. Jan Janeček z bezpečnostních důvodů zakázal
vstup do kostela a zajišťuje opravu.
• Instalace sloupů za brankami hřiště
a natažení nových sítí, výměna poškozeného pletiva.
• Setkání s obyvateli Sorkova ohledně
úpravy prostranství za domy, které
je v majetku p. Vacka, návrh výsadby
okrasných dřevin místo stávajících letitých stromů pokud dojde k dohodě
s majitelem pozemku.
• Setkání s p. Vackem ohledně přípojky
vodovodního řádu na Hůrce, předběžně předjednáno věcné břemeno
a výkopové práce u po kraji pozemků
p. Vacka.
• Odstranění starých topolů na pozemku p. Vacka za domy, srovnání terénu,
výsadba 50 ks jalovců před které budou umístěny lavičky, oplocení septiku za domy.
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Ze zasedání
zastupitelstva
obce
Dne 6. 12. 2010 byli zvoleni členové ZO,
jmenován starosta obce p. Miloš Vondrášek a členové kontrolního výboru
Kontrolní výbor:
předsedkyně: p. Jarmila Cigáňová
členové: p. Marie Siraková
a p. Miloslav Mandrysz
Dne 20. 12. 2010 byl zvolen místostarosta p. Karel Halla, členové finančního
výboru, schváleno rozpočtové provizorium a nový Jednací řád obce Libá.
Finanční výbor:
předsedkyně p. Jana Najmanová, členové p. Ludmila Danylecová, p. Bohumil Štícha.
Dne 2. 2. 2011 předložena písemná rezignace p. Jarmily Cigáňové na mandát
zastupitele, složením slibu ji nahradil
nový zastupitel p. René Magerstein.
Novými členy přestupkové komise
bude starosta obce p. Miloš Vondrášek
a p. René Magerstein. Předsedou přestupkové komise nadále zůstává advokát Mgr. Pavel Juříček.

Pozvánka
Dne 2. 6. 2011 bude v kostele zvěstování Pany Marie u Františkánského
kláštera v Chebu zahájena výstava studentských prací z Workshopu č. 3 s tématikou „Voda v údolí - Libský potok
a údolí Ohře“. Výstava bude pokračovat
do 31. 6. 2010. Dne 6. 5. 2011 proběhne
na témže místě slavnostní zahajovací
vernisáž výstavy.
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Základní a Mateřská škola Libá
Vážení přátelé!
Vítáme Vás při čtení řádků o naší škole, kterou v letošním roce navštěvuje celkem 54 dětí, z toho je zapsáno do MŠ 28 dětí (kapacita byla od letošního roku navýšena), a základní školu navštěvuje 26 žáků. V dalším školním roce základní škola
počítá s nárůstem asi 8 nových žáků v 1. ročníku, počet dětí MŠ se měnit nebude.
Akce školy bývají již většinou tradiční, i když se je snažíme drobně obměňovat.
V současné době nám vázne spolupráce s německou mateřskou školkou, která je
zapříčiněna tím, že jsme ještě neobdrželi zpět vložené prostředky do společného
setkávání, které bylo součástí projektu, na který jsme obdrželi dotační prostředky
z Dispozičního fondu Cíl 3 Euregia Egrensis. V současné době jsme získali 12 tisíc
korun od Tandemu Plzeň, koordinačního centra česko-německých výměn mládeže.
Tyto prostředky nám zabezpečí jarní setkání obou školek a pokryje výlohy Zahradní
slavnosti (Škola naruby), která se stala již tradiční česko-německou akcí.
Již několikráte jsem poděkovala a opět musím připomenout, že díky darům
pana Nedvěda byl zahájen dobrý vývoj školy. Obě třídy, stará i nová, byly vybaveny
novými lavicemi. Na příští rok má již škola dokoupeny další lavice, jelikož počet
žáků roste. Žáci mohou pracovat na moderních školních tabulích a datový projektor
je využíván téměř každý den.
Nedávno jsme obdrželi rozhodnutí o přidělení dotace EU s názvem Investice
do rozvoje vzdělávání v celkové částce 402 459,-Kč, jejímž účelem je podpora kvalitního vzdělávání žáků. Tímto krokem se naše škola plně vyrovná školám v okolí a věříme, že práce bude pro žáky zajímavější, i když vzrostou nároky na přípravu učitele.
Protože naše škola pracuje již několik let s učebními pomůckami nakladatelství
Fraus, které patří v dnešní době mezi moderní učební materiály, stali jsme se jejich
Partnerskou školou. Toto nám umožňuje využívat slev, které jsou nemalé a při nákupu např. interaktivních učebnic se jedná o slevy v tisících korunách.
V mateřské škole, kde nám přibývá dětí, jsme se rozhodli, opět za přispění peněz
pana Nedvěda, rozšířit prostory vybudováním vyvýšené dřevěné hrací plochy, kde
najdou svůj koutek jak chlapci, tak děvčata. O zhotovení jsme požádali pana Josefa
Mádleho, který přislíbil pomoc jak pracovní, tak i finanční.
Místem, které nás trápí, je školní zahrada, která od letošního roku bude zet
prázdnotou. Prolézačky a houpačky jsou se svou životností u konce a nám nezbude
nic jiného, než je odstranit. Snad se nám podaří sehnat finanční prostředky na nové
vybavení kvalitnějšími dětskými hracími prvky.
Vybavení školy bude již na velmi dobré úrovni, ovšem budova, ve které škola
sídlí, je ve špatném stavu. V současné době je nutné provést rekonstrukci střechy
a dát do náležitého stavu záchody. Zařízení kuchyně je další nutnou investicí. Budeme doufat, že se podaří zřizovateli sehnat dotační prostředky, že se dočkáme jednou
budovy, ve které budeme v klidu vzdělávat a vychovávat naše potomky.
Marie Siraková

Ze života obce
Dne 11. 12. 2010 byla plánována tradiční prosincové akce Setkání na hranicích,
ale z důvodu kalamitních stavů byla německou stranou zrušena. Náhradní program
byl přichystán u restaurace U Bohouše, dětem byly rozdány nachystané balíčky, jako
občerstvení se podávaly steaky, klobásy, čaj a svařené víno.
1. ledna 2011 se uskutečnilo již tradiční Novoroční utkání fotbalistů, bylo zajištěno odhrnutí sněhu na hřišti a ze zápasu pořízeny pěkné fotografie, jenž jsou
k vidění na webových stránkách obce Libá.
Dne 12. 2. 2011 Rybářský svaz konal Maškarní rybářskou zábavu, která se velmi vydařila.
Dne 9. 3. 2011 se v kavárně restaurace U Bohouše při příležitost Dne žen konalo
setkání Dámského klubu. Členky klubu připravily výborné pohoštění, nechyběly
gratulace, květiny a příjemná přátelská atmosféra.
Od 1. 1. 2010 ke dni uzávěrky LK se v naší obci k trvalému pobytu přihlásilo
41 osob, 13 osob se odhlásilo.
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Informace
o Obecní
knihovně v Libé
Obecní knihovna v Libé patří
do střediskového systému Chebské
městské knihovny. To znamená, že veškeré knihy nám dodává tato knihovna,
ale náš Obecní úřad každým rokem přispívá částkou 3000 Kč na nákup nových
knih. V současné době máme v knihovně asi 2000 knih pro dospělé i děti.
Šestkrát do roka se doplňuje knihovna novinkami, takže má každý čtenář
k dispozici nové tituly.
V letošním roce byl do knihovny
zaveden internet a během roku dojde
i k elektronické evidenci výpůjček knih.
Pokud nenajdete požadovanou knihu
u nás, ihned se napojujeme na knihovnu v Chebu a tato nám knihu dodá,
nebo u ní budeme mít „zámluvku“.
Stálí čtenáři jsou o těchto službách
informováni, ale v Libé je nyní mnoho
nových obyvatel, které bych chtěla oslovit právě tímto článkem. Knihovna se
nachází v budově č. p. 99 – známá pod
názvem zdravotní středisko. Je otevřena
každé úterý od 15:00 – 18:30 hod. Přijďte a seznamte se s našimi knihovnickými a internetovými službami.
Vaše knihovnice
Jana Balvínová

JSDH Libá
Vážení spoluobčané.
Za první čtvrtletí letošního roku vyjela JSDH Libá celkem k 12 výjezdům
a událostem v obci i mimo naši obec.
9 x jsme poskytovali technickou pomoc, zejména při prudkém tání sněhu.
3 x jsme byli povoláni k požáru (požár
bývalé restaurace v Hazlově, požár komína v Libé, požár trávy na Lužné). Pomalu se nám blíží jaro a tak bych Vás
rád upozornil na nebezpečí při vypalování trávy. Tato činnost je nejen zakázaná, ale i nebezpečná. Ne jeden občan
již za tuto činnost zaplatil daň nejvyšší
- vlastní život.
Více na http://www.sdhliba.cz
Za JSDH Libá
Josef Mádle
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ČSŽ o. s. Libá
Zdravím všechny poprvé v roce 2011!
Přináším informace o tom, čím se letos budeme snažit zpestřit a oživit „kulturu“
a společný život v naší obci. Každý rok máme připravené akce pro děti i dospělé
a ani letošní není výjimkou.
Na jedné naší letošní akci jsme se již s mnohými z Vás setkali v únoru - jako
s hosty dětského karnevalu. Poprvé jsme změnili zaběhlý termín pro jeho pořádání
z neděle na sobotu (vždy se konal v neděli po Rybářském plesu), a jak bylo vidět,
nikomu to nevadilo. Takže pro příští roky vždy jednu únorovou sobotu věnujeme
karnevalovému veselí pro děti.
Z chystaných akcí je nejbližší koncem března a to Pochod jarní krajinou. Ti, kdo
s námi chtějí vyjít poprvé, se nemusí bát vyčerpání z pochodu, je to pouze příjemná
– trochu delší procházka po krásném okolí Libé, spojená se zajímavostmi a minikvízem o navštívených místech, s pečením buřtů a ani děti se cestou nenudí.
V dubnu budeme pálit čarodějnice. Děti ozdobí a postaví s dobrovolnými hasiči májku, budou hledat a honit čarodějnici. K tomu patří táborák, buřty, lampiony
a zpívání…
V červnu chystáme za spolupráce OÚ Libá a SDH Libá oslavy Dne dětí. V jakém duchu se ponesou, to ještě neprozradíme, ale děti se mohou těšit na soutěže
a legraci.
V září si zopakujeme pochod po okolí Libé, tentokrát podzimní. Zase trochu
přiblížíme historii obce a její zajímavá místa.
„Dnes vaří chlapi“ – to je název taneční zábavy, spojené s předváděčkou, soutěží o nej… a ochutnávkou dobrot z rukou mužské části Libáků. Na tuto zábavu se
můžete těšit v měsíci listopadu, kdy už budou zahrádky sklizené a nebude do čeho
rýpnout, tak proč si neuvařit.
Prosinec je sice daleko, ale podle našeho ročního plánu budou 5. 12. 2011 v Libé
řádit čerti na Mikulášské nadílce a uprostřed měsíce uspořádáme Setkání seniorů.
Přesné informace budeme zveřejňovat s předstihem na plakátech a vyvěšením
oznámení na stránkách Libé.
Za nás všechny Vám přeji krásné jarní dny a těším se na setkávání s Vámi.
Za ČSŽ o.s. v Libé - Jarmila Cigáňová – předsedkyně
Dále bych chtěla informovat o možnosti bezplatné návštěvy divadla. Obec zakoupila pro letošní divadelní sezonu ZPČ v Chebu jedenáct volných vstupenek na vybraná představení. Kdo by měl zájem, může si vstupenky rezervovat a vyzvednout
na úřadě v Libé, tel. 354 595 285, nebo email: podatelna.liba@seznam.cz. V březnu se
hraje komedie Mnoho povyku pro nic. Termín 26. 3. 2011. Z náměstí odjíždí autobus
v 18.15 hodin. V případě, že by bylo více zájemců než volných vstupenek, je možnost
si vstupenky dokoupit přímo v divadle a tamtéž uhradit cestovné.
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Mladí hasiči
Mladí hasiči v obci Libá jsou děti ve věku 6 – 10 let. Schůzky se konají v nové klubovně, v domečku na prostranství pod hradem. Nyní probíhá oprava místnosti
a děti se sami drobnými pracemi podílejí na výzdobě své klubovny. Například v prosinci děti vyráběly balíčky, kterými byl vyzdoben vánoční strom na náměstí v Libé.
V rámci své činnosti se účastníme různých soutěží. Sezóna začíná od března přípravou znalostí topografie, numerologických značek, vázání uzlů, zdravovědy a fyzické přípravy. Nabyté znalosti a dovednosti pak děti zúročí na hasičských soutěžích.
Okresní soutěž začíná dne 7. 5. 2011 ve Skalné závodem všestrannosti. Další pohárová soutěž je organizována na 14. 5. 2011 v Chebu pod názvem „Hájenský maják.
V Libé se soutěž mladých hasičů koná 11. 6. 2011. Další akce, kam jsou děti pozvány
se konají dne 18. 6. 2011 v Milíkově, dne 27. 8. 2011 v Drmoulu, dne 3. 9. 2011 v Teplé a dne 1. 10. 2011 v Chebu pod názvem „O pohár starosty“ Poslední plánovanou
akcí, které se děti zúčastní počátkem září je soutěž v Plesné.
Scházíme se jedenkrát týdně ve středu od 16.30 hodin a velice rádi přivítáme nové
mladé hasiče.			
Pavla Kulhavá - vedoucí mladých hasičů

Máme v Libé divadlo?
Bohužel zatím ne, ale za to zde máme lidičky, kteří se divadlu věnují a jde jim to
moc dobře. V naší obci tak vznikají muzikály jako je Kleopatra, Golem nebo Touha,
upravené pro pobavení herců, autorů a tvůrců původních verzí. Odměnou jsou jim
pak úspěchy v pražských divadlech.
O kom je řeč? O dramatickém kroužku při 6. ZŠ v Chebu, jehož vedoucí je „naše“
Monika Friedrichová a léta v něm účinkující „náš“ Vojtěch Čmok. V listopadu loňského roku kroužek vystoupil v divadle GOJA s vlastní úpravou muzikálu Děti ráje.
Představení zhlédly známé osobnosti jako Martin Zounar, Braňo Polák, Bořek Slezáček, GennyCiatti, František Pytloun a další. Byl to velký zážitek, vidět tyto herce
rozesmáté a roztancované s červenými dlaněmi od tleskání, jak s nadšením děkují
«dramaťáku». Na závěr byl s hlavními protagonisty natočen rozhovor, který můžete
vidět i vy, pokud si jej na internetu najdete na You tube http://www.youtube.com/
watch?v=0xj0K1GC9NM&feature=player_embedded. Osobně oběma našim místním děkuji za krásné reprezentování obce, za tu chuť věnovat se tak náročnému oboru, jakým je muzikálové herectví. Přeji spoustu dalších úspěchů Monice Friedrichové s dramatickým kroužkem a hodně sil Vojtěchu Čmokovi v jeho nově založeném
Divadle na ulici.
Silvie Čmoková, Libá

Akce „Z“ = čistá Libá

Start Libá
rozlosování
okresní soutěže
jaro 2011
den zápasu soupeř
NE 27.03. Odrava
SO 02.04. Teplá „B“
NE 10.04. Mnichov
SO 16.04. Stará Voda
NE 24.04. Krásná
NE 01.05. Křižovatka
NE 08.05. Trstěnice„B“
NE 15.05. Odrava
NE 22.05. Teplá „B“
NE 29.05. Mnichov
ST 01.06. Trstěnice„B“
NE 05.06. Stará Voda
NE 12.06. Krásná
NE 19.06. Křižovatka

výkop
15.00
16.30
15.00
10.30
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
13.30
14.00
15.00
17.00
15.00

D/V
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
venku
doma
venku
doma

Veřejná brigáda
Dne 26. 3. 2011 od 09.00 hodin
do 14.00 hod. v naší obci proběhla předem avizovaná veřejná brigáda, úsměvně nazvaná Akce „Z“ = čistá Libá. Akce
se přímo zúčastnilo více než 50 občanů
naší obce, kteří od náletových dřevin
vyčistili park u školy, prostor pod hradem, okolí křižovatky u zdravotního
střediska a prostranství na místě bývalého kina. Rovněž bylo zameteno náměstí, silnice od hradu do středu obce,
okolí u bývalé prodejny Jednoty, vyčištěny odtokové žlaby podél cest a připraveno nové dřevěné zábradlí k pěšině
vedoucí od zatáčky pod hradem. Další
občané se zapojili tím, že uklidili prostranství před svými bydlišti. Odvoz
materiálu sponzorsky zajišťovala firma
ELČI s.r.o. V odpoledních hodinách
se jako poděkování občanům konalo
posezení u hasičské zbrojnice, které se
i přes chladné počasí vydařilo.
Přestože se za tak krátký čas nepodařilo udělat úplně všechno, poděkování
patří všem kteří se zúčastnili a svou prací
ušetřili obci nemalé finanční prostředky.
Akce měla mezi účastníky velký ohlas
(doufáme, že nejen mezi nimi) a do budoucna by se mohla stát tradicí všech občanů, kteří mají zájem o svoji obec. Ještě
jednou děkujeme.
Miloš Vondrášek
starosta obce
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Ustavující jednání přípravného
výboru Spolku pro obnovu
kostela sv. Kateřiny v Libé
Pokud vám není lhostejné, jak v současné době vypadá jedna z mála sakrálních
památek v obci, pokud se již nechcete dívat na to, jak se jedna z místních dominant
rozpadá před očima, přijďte a podpořte vznik spolku, který se pokusí oživit snahy o záchranu kostela, potlačit lhostejnost k tomu, co zde po sobě zanechali naši předchůdci.
kostel sv. Kateřiny v Libé

Ustavující jednání přípravného výboru spolku se uskuteční dne 20. dubna od
18 hodin na OÚ Libá.

Narodili se

Informace pro obyvatele

Mádlová Martina
Richter Jan
Forster Tobias
Veselý Matyáš
Vokurka Libor
Vokurková Adéla
Zadražil Ladislav
Zadražil Jaroslav
Bohuš Dominik
Šebestová Sára
Doul Karoline

leden 2010
březen 2010
duben 2010
srpen 2010
listopad 2010
listopad 2010
listopad 2010
listopad 2010
leden 2011
leden 2011
únor 2010

Významná
životní jubilea
v prvním
pololetí 2011:
Farkasová Růžena
Hančarová Marie
Volštát Milan
Elizeusová Gabriela
Valečová Anna
Fryš Zdeněk
Šárka Bohuslav
Hackerová Blažena

60 let
85 let
60 let
70 let
80 let
60 let
90 let
75 let

Opustili nás
Čabart Zdeněk
Horňák Jan
Richtrová Hana
Kučera Jan
Holečková Barbora
Uzel Jan
Balogh Josef
Hrůzová Františka
Šimková Eva
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19. 4. 2010
20. 5. 2010
20. 6. 2010
1. 7. 2010
22. 8. 2010
22. 8. 2010
27. 11. 2010
7. 1. 2011
15. 2. 2011

Do 31. 3. 2011 povinnost zaplatit poplatek za odpady- 500,-Kč za osobu, pes - 400,Kč, důchodci sleva poplatek za psa 100,-Kč
Nebezpečný odpad, lednice, pračky, pneumatiky bez disků apod.je možno ukládat
do kontejneru naproti kostelu po dohodě na OÚ Libá
Vítání občánků proběhne v sobotu 23. 4. 2011 od 14.00 hodin v obřadní síní OÚ Libá.
číslo účtu obce: 781902399, kód banky 0800
variabilní symbol komunální odpad: 1337 + čp. domu plátce
variabilní symbol poplatek pes: 1341 + čp. domu plátce
variabilní symbol vodné Hůrka, Sorkov: 2310 + čp. domu plátce
variabilní symbol ke správnímu poplatku: 1361 + čp. domu plátce

Žádosti k občanům
Dle sdělení spol. CHEVAK dochází v posledním roce pravidelně k ucpávání
čerpací stanice kanalizace č. 1, nacházející se poblíže továrny PROMIN. Jedná se
čerpací stanici s kanalizační větví okolo náměstí a výstavby okolo hřbitova. Čerpadla bývají ucpávány hadry, plenami a podobným materiálem, který ve veřejné
kanalizaci nemá co dělat. Pravidelným čištěním se navyšují náklady spol. Chevak.
Pokud nechceme, aby docházelo k navyšování poplatků za stočné, je potřeba nevhazovat do odpadu věci, které tam nepatří. V jiných čerpacích stanicích se to nestává. Děkujeme.
Rovněž v Libé části Hůrka byl za poslední 2 roky dvakrát ucpaný odpad, vedoucí od rodinných domů do společného septiku. Libští dobrovolní hasiči opakovaně
odčerpali jímku na zahradě rodiny Oudových, ohebnou trubkou prostrčili a poté
propláchli pokračování směrem k septiku. K ucpání došlo hadry, různými hygienickými potřebami, tedy předměty, které do odpadu nepatří. Pokud bude opětovně docházet k ucpávání odvodu do septiku, budou si pročištění zajišťovat sami obyvatelé.
V minulosti k tak častému ucpávání opravdu nedocházelo. Zastupitelstvu obce Libá
je známo, že je zapotřebí vybudovat na Hůrce řádnou kanalizaci, jež by nahradila
„trativod“ do společného septiku, zbudovaném statky před desítkami let. Bohužel se
jedná o natolik finančně nákladnou akci, s kterou se v nejbližší době i při vší dobré
vůli nedá počítat. Proto je nutno se snažit udržet bezproblémový chod stávajícího
stavu. Děkujeme.
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