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VÝROČÍ 750 LET LIBÉ
Ú V O D E M S L O V O S TA R O S T Y
Milí spoluobčané, obyva
telé Libé, Hůrky a Sor
kova, dovolte mi pozdravit
vás s dalším vydáním
místních novin.
Rok 2014 je pro naši obec velmi
významným datem. Připomene
me si 750 let od první zmínky o
Libé. Toto významné výročí se
však neponese v duchu bujarých
oslav, nýbrž rozsáhlých investic
do vzhledu a rozvoje obce. Po
dlouhém období rozpočtové káz
ně, které bylo spojeno především
s realizací projektů Evropské
unie, jež jsme byli nuceni předfi
nancovat, se nám pro letošní rok
otevřela možnost investic do
místní infrastruktury. Oslavit 750
let Libé smysluplným využitím
naspořených finančních prostřed

ků investicemi do obce nám při
jde rozumnější, než vše projíst a
propít při pompézních akcích.
Letní slavnosti přátelství, které
letos proběhnou v termínu od 22.
do 24. srpna, dozajista po
skytnou dostatečný a důstojný
prostor pro připomenutí tohoto
významného výročí.
Komunální technika
Z minulého čísla kurýra víte, že v
závěru loňského roku nám firma
Elči neočekávaně vypověděla
smlouvu na zimní údržbu obce.
Snažili jsme se proto na tuto
situaci rychle zareagovat a do
technického areálu obce pod lo
mem jsme zakoupili traktor Zetor
7245 s novou otočnou hydrau
lickou radlicí a také i univerzální
komunální stroj Hypos s přední

radlicí a mulčovačem trávy. Na
pořízení přípojného rozmetadla
štěrku či soli již nebyl prostor,
ale chceme jej zakoupit v roce
letošním, abychom se na násle
dující zimu opravdu důkladně
připravili. Naštěstí ta letošní
proběhla opravdu mírně, a proto
jsme mohli na platbách za zimní
údržbu ušetřit nejméně 150 tisíc
Kč. Neočekávaně se nám tedy
významně snížily náklady na po
řízenou techniku. V letošním ro
ce ještě plánujeme koupi valníku
za traktor na odvoz materiálu.
Rovněž uvažujeme o štěpkovači
větví nebo jiném doplňkovém
příslušenství, které by bylo
možno vhodně a účelně využít
při údržbě a péči o obecní
prostranství a pozemky.

Rekonstrukce chodníků se dotkne především této části obce.
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plánováno zhotovení přístřešků
pro kontejnery na separovaný
odpad na všech obvyklých
místech v Libé, Hůrce a na Sor
kově.
Rádi bychom, aby
kontejnery byly u sebe postaveny
vždy po čtyřech, zadními stěnami
k sobě, dva na papír a po jednom
na sklo a plast. Kontejnery by
byly umístěny na podestě ze
zámkové dlažby přibližně o ve
likosti 3 x 2 m a jejich přístřešek,
zakončený stříškou z dřevěné
šindele, by byl zhotoven z dřevě
ného masivu. Místa na tříděný
odpad by tímto byla všude
jednotná, do kontejnerů by ne
pršelo, nesněžilo a hlavně by pů
sobily i esteticky, o čemž se při
současném stavu nedá hovořit.
Pro zájemce je připravena na
bídka na umístění sběrných ná
dob na biologický odpad. O této
informaci bude pojednáno ve
větší míře v samostatném odstav
ci.

nemá smysl uvažovat o povrchu
z recyklátu, jakkoliv kvalitního,
jelikož zatížení zemědělskými
stroji je v daném místě nadměrné.
V úvahu připadá pouze nový
opravdu kvalitní asfaltový po
vrch, který odolá současné zátěži
a nepoškodí jej ani těžší stroje.
Tuto záležitost budeme řešit na
nejbližším zasedání obecního za
stupitelstva.

Plánované akce na letošní rok
Po dokončení projektové doku
mentace na náves obratem
proběhne výběrové řízení na její
ho zhotovitele a celou akci
bychom chtěli pokud možno bě
Přístřešky pro kontejnery
V další etapě je v letošním roce hem letošního léta ještě i rea
lizovat. Dále je v plánu umístění
silničních svodidel za hráz
rybníku Kladivo, kde je poničené
zábradlí snad už více než deset
let, zhotovení venkovní fasády
hasičské zbrojnice, rozšíření
herních prvků hřiště u školy
a uvažujeme i možnosti vytvořit
parkoviště naproti hřbitovu.

Rekonstrukce komunikace Du
bina  Hohenberg
Karlovarskému kraji byla podána
žádost o příspěvek na rekon
strukci komunikace z Dubiny
k Hohenbergu, o výsledku této
žádosti Vás budeme v budoucnu
informovat.

Technický areál obce
V průběhu léta plánujeme
uspořádat „Den otevřených dve
ří“ našeho technického areálu
obce, kde bychom rádi předvedli
zájemcům veškerou pořízenou
techniku a seznámili občany s je
jím stavem včetně zařízení dílen.
Celou akci plánujeme spojit
s opékáním buřtů a soutěžemi
pro děti. Podrobnosti se včas
určitě dozvíte.
Rekonstrukce chodníků
V současné době je také rozpra
cována projektová dokumentace
na komplexní úpravu náměstí
a v obecním areálu je již složen
materiál na výstavbu chodníku
od kostela po náměstí i na
pokládku žulové dlažby na místo,
kde dříve stávalo kino. Počítáno
při ní je i s novou autobusovou
zastávkou. Realizováno by mělo
být vše v průběhu měsíců dubna
a května letošního roku. V sou
časné době probíhá i poslední
jednání se Správou a údržbou si
lnic ve věci práva provést stavbu
a trvalý zábor některých části
chodníku ve prospěch obce Libá.

Stejný kontejner na použitý textil
se brzy začne využívat i v Libé.
O jeho instalaci vás budeme včas
informovat.
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Obnova komunikací
Rovněž jsme nechali zhotovit
předběžnou cenovou nabídku na
novou asfaltovou komunikaci na
Hůrce, kde je stav cesty zcela ka
tastrofální. Na uvedeném místě

Zámecká tůň
Na
Ministerstvu
životního
prostředí byl po všech kontrolách
akceptován dotační titul na vý
stavbu Zámecké tůně v bývalém
parku na Vlastislavském potoce.
Náročnost celé akce se pohybuje
ve výši kolem 3 milionu Kč. Po
díl obce by byl přibližně 400 tisíc
Kč. Mimo vodní plochu je pama
továno i na výsadbu vzrostlejších
stromů, částečnou obnovu parku
i na cestičky s lavičkami a vý
sadbu okrasných barevných ryb.

Možná Vám připadá, že těchto
plánů a záměrů je víc než dost,
ale ubezpečuji Vás, že peníze na
všechny popsané akce jsme naše
třili rozumným hospodařením
a jsou k dispozici i přes sku
tečnost, že jsme v plné výši
uhradili úvěr na výstavbu nového
rybníku Na Zelené a hráze
rybníka Tovární. Držme se hesla
„Když se chce, tak to prostě jde“.
Miloš Vondrášek  starosta obce

duben 2014
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Dětský maškarní karneval
16. února 2014 se v sále restaurace u Bohouše konal Dětský
maškarní karneval. Dětem zahrála skupina Tyrkys z Chebu.
Účast masek i jejich doprovodu byla opravdu hojná, jak se
můžete na přiložených fotografiích přesvědčit. Jménem dětí
a rodičů děkujeme Svazu žen v Libé za organizaci a zajištění
této již tradiční a oblíbené akce pro děti.

Upozornění na předposlední
představení ZPČ divadla
v Chebu
12. 4. 2014 – divadlo za oponou
„Horáková, Gottwald“
(vstupenky i doprava zdarma k
vyzvednutí na OÚ Libá). Pravidelný
odjezd v 18.15 hodin z návsi v Libé.

Plán činnosti ZO ČSŽ o.s. Libá na rok 2014:
Únor:
16. 2. 2014 – Dětský maškarní karneval
Duben: Pochod jarní přírodou – termín podle počasí  U pramene Libského potoka
30. 4. 2014 – Pálení čarodějnic – Chystejte košťata!
Červen: 1. 6. 2014 – Dětský den, téma Kdopak by se bál …, diskotéka na terase
Září:
Vaření pod širákem (o nejlepší Brgul), pochod podzimní přírodou
Říjen: Vendelýnská drakiáda
Prosinec: 5. 12. 2014 – Mikulášské nadělování na návsi
13. 12. 2014 – setkání seniorů
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi (celostátní akce)

Rybářská společnost Libá

V letošním roce bude do Továrního a Kamenného
rybníka nasazeno několik chovných jeseterů.

Na počátku března 2014 proběhl výlov nově
postaveného rybníka Na Zelené. Sloveno bylo 50
chovných kaprů o velikosti do 70 cm, kteří byli
přemístěni do Kamenného rybníka a dále bylo 700
kaprů o velikosti 30 cm rozděleno do Továrního
a Větrného rybníka. V letošním roce bude do Továrního
a Kamenného rybníka nasazeno několik chovných
jeseterů. Rybářská společnost upozorňuje na zákaz lovu
a vyzývá své členy k jeho dodržování. Pokud se podaří
jesetera ulovit, musí být ihned vypuštěn zpět do vody.
V případě nerespektování tohoto zákazu bude
zvažováno ukončení členství a udělení finanční sankce.
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Kontejnery na
BIOODPAD

Komunální volby
Hohenberg a.d. Eger

Je možno zajistit 240 l nádoby
na bio odpad, trávu, listí, drny
apod. Cena za umístění kon
tejneru k nemovitosti je 200, Kč
za celé období od dubna do října,
což vychází necelých třicet
korun za měsíc. Případní zájem
ci nechť se závazně co nejdříve
přihlásí na OÚ Libá. Možno
osobně, telefonicky na č. 354
595 285 nebo na emailu
podatelna.liba@seznam.cz. Akci
je možno realizovat pouze pokud
bude občany objednáno více než
30 kusů nádob.

O víkendu 15. – 16. 3. 2014
v sousedním Německu proběhly
komunální
volby.
Starostou
města zůstává i nadále p. Jürgen
Hoffmann, kterému tímto srdečně
blahopřejeme, přejeme spoustu
úspěchů v osobním i pracovním
životě a těšíme se na další spolu
práci.

Svoz odpadu 
hromádky
Svoz odpadu od nemovitostí
tzv. hromádky se uskuteční
v pondělí 7. 4. 2014. Místa, kte
rá se nestihnou odvézt budou
svezena den následující. Ter
mín jsme stanovili na pondělí,
aby bylo možno obsah „hromá
dek“ přes víkend připravit. Ja
ko obvykle do hromádek nepatří
nebezpečný odpad, elektronika
a pneumatiky.

Černá skládka v
areálu pískovny Po
mezná

Staronový starosta Hohenbergu
a.d. Eger Jürgen Hoffmann.

rou, pocházející pravděpodobně
z doby, kdy byla pískovna ještě
v provozu. Nešetrné zacházení
s ojetými pneumatikami nás nyní
bude stát nejméně 15 tisíc Kč za
práce s bagrem a skládkovné.

Panem P. Š. z Františkových Láz
ní byla mezi stromy nad areálem
pískovny Pomezná nalezena letitá
skládka pneumatik z nákladních
automobilů. Na první pohled vy
padalo podle zaslané fotografie
odstranění několika pneumatik
snadné, ale při bližší prohlídce na
místě se zjistilo, že se počet po
hozených pneumatik pohybuje
okolo 40 ks a některé z nich jsou
již i prorostlé stromy. Za tuto
ekologickou zátěž nemůžeme bo
hužel osobně nikomu poděkovat,
jelikož se jedná o záležitost sta Černá skládka v pískovně na Pomezné.

Informace pro obyvatele
Nebezpečný odpad, lednice, pračky, televize, počítače, monitory,
pneumatiky bez disků apod. je možno ukládat do kontejneru
v Technickém areálu obce Libá.

Volby do Evropského parlamentu se konají 23. – 24. 5. 2014,
volební místnost č. 1, v Obřadní síni OÚ Libá, Libá 220.
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
Vydává Obecní úřad Libá, Libá 220, CZ351 31; IČO: 002 54 037
www.obecliba.eu, bankovní spojení: 0781902399/0800 registrace:
MK ČR E17573. Texty neprochází jazykovou úpravou.
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N a r od i l i s e
listopad 2013
Jirásek Jan Vlastimil
leden 2014
Kopecká Sylvie

† Opustili nás
Turek Claude
Vacková Elies
manželé Zdena a Karel
Dobsovi

Statistické údaje
počet obyvatel k 20. 3. 2014
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