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Ú V O D E M S L O V O S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané Libé, Hůrky
a Sorkova. Dovolte mi oslovit Vás
v době letních prázdnin
a po
dělit se s Vámi o události, které
proběhly, proběhnou a také
o dalších plánech do budoucna.
Jarní období již máme za sebou,
s létem vstoupilo do našeho života
více sluníčka a věřím, že i více
lepší nálady a pohody.
Jelikož jsme od podzimních
komunálních voleb zpravodaj
nevydávali, dovolte mi Vám
poděkovat za Vaši volební účast.
Pravděpodobně poprvé od 1990,
po tzv. sametové revoluci, jsme
měli registrovanou pouze jednu
volební kandidátní listinu. Volební
výsledky tudíž moc napínavé
nebyly, ale o to více je jejich
výsledek zavazující. Zdůrazňuji,
že stále platí a nadále platit bude,
že k naší obci se budeme chovat
zodpovědně
a poctivě. Uply
nulé čtyři roky jasně ukázaly, že
i naši obec lze posouvat dopředu

a budeme to dělat i nadále. Za
volební účast
a vyslovení
podpory Vám ještě jednou děkuji.
Zároveň
bych
Vás
chtěl
informovat o složení zastu
pitelstva obce, tedy o Vámi
zvolených občanech, na které se
můžete obracet se svými
starostmi, dotazy či podněty.
Právě oni by je měli dle svých
možností řešit či tlumočit na
zasedání zastupitelstva naší obce.
Složení zastupitelstva:
Bc. Miloš Vondrášek  starosta
Mgr. Karel Halla  místostarosta
Petr Zumr
Radek Jaroch
Josef Kühn
Ing. Zbyšek Balvín
Věra Votíková
Libor Vokurka
Zbyněk Hroník

Původní a nový vzhled návsi

Plánované akce
V letošním roce by měla být
dokončena projektová doku
mentace k revitalizaci druhé
poloviny návsi. V rámci projektu
by mělo vzniknout odpočinkové
místo s kašnou, lavičkami,
osvětlením, novým povrchem,
vyřešen
tvar
komunikace
a upraven Libský potok vedoucí
pod stávající komunikací. Jistě si
mnozí pamatujete, viz přiložená
fotografie, jak byla náves v Libé
od hlavní silnice oddělena
zábradlím a nejezdilo se křížem
krážem všemi směry. Od úpravy
návsi si hlavně slibujeme zvýšení
bezpečnosti a také celkové
zlepšení
vzhledu
veřejného
prostranství, pro které je místně
užíván název náměstí.
Dále
chystáme
zveřejnění
architektonické soutěže k za
jištění projektové dokumentace
multifunkčního domu, ve kterém
by se nacházelo zázemí pro
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veškeré
služby
občanské
vybavenosti, tj. pro lékaře,
Obecní úřad, knihovnu, sál pro
společenské akce a drobné
sportovní zázemí pro občany.
Dokoupením části parcely za
bývalou jednotou jsme scelili
pozemek o rozloze přes 5000 m²
ve vlastnictví obce a do toho
místa nový objekt plánujeme
situovat. Součástí architektonické
soutěže samozřejmě bude osazení
objektu do terénu, inženýrské sítě
a terénní úpravy.
Dalšími prioritami toho volebního
období bude snaha o zajištění
menších čističek odpadních vod
pro Hůrku a Sorkov, pokračující
úpravy
sportovního
areálu
u školy, opravy komunikací
a zajišťování prostředků pro
budování komunikací nových.
Mnohé záležitosti jistě vyvstanou
a to jak nutnou údržbou, tak
dotačními možnostmi, které se
aktuálně objeví.
Výsadba a údržba zeleně
V letošním roce na jaře proběhla
náhradní výsadba okrasných
dřevin v okolí dětského hřiště
a hasičské zbrojnice. Byly
vybrány stromy vzrůstem max. do
5 m, abychom dalším generacím
ušetřili problémy s údržbou
a kácením přerostlých dřevin
v obytné zóně, ve vedení nízkého
a vysokého napětí a hlavně nad
oblastí dětského hřiště.
Od jarních měsíců zaměstnanci
obce svádí boj s nálety, křovisky
a stromy volně rostoucími po
obci. Vyčištěn byl areál u školy,
podél komunikací, stráně naproti
hradu, prostranství pod kostelem,
za potokem a další místa. Budeme
se snažit obci vrátit vzhled
udržovaného sídla tak, jak to
dokázali naši předkové v první
polovině minulého století. Stačí
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se podívat na dobové fotografie,
ze kterých je zřejmé, že
v předchozích desítkách let to
měla Libá bohužel daleko blíže
k divočině, nežli k udržované
obci.
Technické vybavení
V současné době obec Libá
disponuje Technickým areálem
obce se stroji ZETOR 7245 se
sněhovou radlicí a sklopným 3 t
vlekem, multifunkčním strojem
Hypos s radlicí a mulčovacím
nástavcem, čistícím komunálním
strojem Antonio Carraro se
zametacími kartáči, zásobníkem,
sněhovou radlicí a zásobníkem
soli s rozmetadlem. Dále
vlastníme zahradní malotraktor na
údržbu hřbitova, čtyři křo
vinořezy, výkonný motorový drtič
větví, motorovou pilu a drobné
uklízecí nářadí. Poslední novin
kou v technice obce Libá je
výkonný
komunální
rider
Husqvarna k parkovým úpravám
a údržbám větších prostranství.

Výsadba nových stromů
u hasičské zbrojnice
Dotace
V závěru loňského roku se
podařilo úspěšně dokončit žádost
o dotaci z Ministerstva životního

prostředí a 26. 11. 2014 jsme
převzali multifunkční komunální
stroj Antonio Carraro na čištění
komunikací se sněhovou radlicí
a rozmetadlem posypové soli. Vše
v hodnotě 2.129.600, Kč. Z této
částky obec Libá hradila podíl ve
výši 212.960, Kč.
V březnu letošního roku byla do
Operačního programu životního
prostředí
podána
žádost
o vybavení k zajištění biologicky
rozložitelného
komunálního
odpadu. Požádali jsme o menší
svozové vozidlo odpadu s há
kovým ramenem a třemi kon
tejnery, 3 kompostovací sila a 100
kompostérů pro občany na
zahrady k rodinným domům.
Podpora Státního fondu životního
prostředí ČR byla schválena 11.6.
2015 a obci Libá bude poskytnuta
k realizaci výše uvedeného
podpora ve výši 4. 053 000, Kč.
Výběrové řízení na dodavatele
techniky proběhne v měsíci srpnu
2015 a jeho vyhlášení bude
standardně
zveřejněno
na
stránkách obce a webových
stránkách evidujících elektronické
zakázky. (Ezak)
Na letošní rok jsme plánovali
zprovoznit na rybníku Kladivo
půjčovnu šlapadel a lodiček.
Bohužel z časových důvodů
musíme oficiální zahájení provozu
akce posunout až na léto roku
2016. V současné době jsou
prováděny práce na přípravě
plovoucího pontonového mola
a během následujících dvou
letních měsíců vše nestihneme.
Úplně závěrem bych Vám chtěl
poděkovat za pozornost. Věřím,
že přijde doba, kdy bude mít naše
obec pověst jedné z nej
malebnějších v kraji, a že se nám
toho společně podaří dosáhnout.
M.Vondrášek
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Nové objekty obce
Jelikož se nabídla možnost, obec
Libá v elektronické aukci
vydražila za částku 200.000, Kč
nemovitost s pozemkem v za
táčce u kostela, po levé straně
vedle rodinného domu manželů
Jarochových. Tuto nemovitost
vlastnilo po sobě v řadě několik
majitelů, kteří objekt místo oprav
spíše dále ruinovali. Sami můžete
posoudit, jak objekt nyní po
vystěhování posledních nájem
níků vypadá. Vzhledem
k vel
mi špatnému technickému stavu
bude provedena demolice domu,
což této lokalitě dle mého názoru
jenom prospěje. Pozemek bude
poté nabídnut k prodeji.
Dále obec zakoupila proslavenou
dřevostavbu stojící na návsi
zvanou PUP. V plánu je objekt
vyčistit, zrekonstruovat a využít
jako zázemí obecních akcí
či
úložiště úklidových prostředků.

Soutěž "Libá ve světě"
Všem občanům Libé, Hůrky a Sorkova, kteří se chystají navštívit
nějaké zajímavé místo v naší republice či zahraniční destinaci,
bychom rádi nabídli možnost zapůjčení vlajky obce Libá. Všechny
získané fotografie s rozvinutou vlajkou Libé vystavíme při veřejné
výstavě a vítěz nejzajímavější fotografie bude oceněn. První zájemci
nastavili laťku poměrně vysoko.

Washington  před Bílým domem

San Francisco –pohled na Goldeg Gate

Thajsko

Bahamy
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Malá retrospektiva

Výzva občanům ‐ parkování v obci
Žádáme majitele osobních vozidel, kteří parkují svá vozidla na obecních pozemcích, trávě
a komunikacích, aby svá vozidla parkovali u svých domů, na svých pozemcích a případně si vyřešili
vjezdy na své zahrady. Týká se to zejména ulice směr Kamenný rybník, kde je již tak úzká silnice
obestavena zaparkovanými vozidly, kterým je nutno se vyhýbat a v zimním období se proto tato
komunikace velmi špatně udržuje. Další taková místa jsou v okolí školy a i jinde po Libé. Pokud se
situaci nepodaří rozumně vyřešit bude Obecní úřad v Libé iniciovat v součinnosti s Policií České
republiky rozmístění odpovídajícího dopravního značení. Při jeho nerespektování pak budou řidiči
pokutováni.
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Smírčí kříž na návsi
Kamenné kříže, které občas
míjíme na cestách, stezkách či
v místech zaniklých osad, mají
mnohdy
velmi
zajímavou
a většinou i pohnutou minulost.
Jsou to pozůstatky povětšinou
trestních činů, které měly být
právě vztyčením kamenného
kříže částečně usmířeny. V prů
běhu středověku a dokonce ještě
i v období raného novověku, tedy
v 16. a na počátku 17. století,
existovalo několik možností
postupu, došloli k usmrcení
člověka. Pozůstalí mohli buď
potrestání přenechat soudu, nebo
se s pachatelem domluvit mimo
soudně, což delikventovi fakticky
zachránilo život. Docházelo tedy
velmi často k uzavření tzv. smírčí
smlouvy, která přesně stanovila
podmínky vypořádání nároků
pozůstalých a vylučovala také
trestnost pachatele. Jako výraz
pokory, usmíření a uznání viny
bylo vedle finančního odškodnění
velmi častou součástí smírčích
smluv také postavení kamenného
kříže. Měl to být jakýsi projev
kajícnosti a snahy usmířit
morální vinu, nejenom vinu

v právním smyslu.
Ke smírčímu kříži, který od
konce minulého roku zdobí
libskou náves, ostatně máme
dochovaný archivní pramen,
který pravděpodobně postavení
tohoto konkrétního kříže přesně
zasazuje do historického kontextu
a datuje jeho vznik. Kříž byl
nalezen vyvrácený a zčásti
zasypaný na kraji lesíka za
Větrným
rybníkem,
GPS
souřadnice nálezu jsou zeměpisná
šířka 50°07'50,26"S zeměpisná
délka 12°15'08,78"V. Jedná se
o hrubě opracovaný žulový kříž
s kouzelným důlkem uprostřed
ramen.
Další
důlek
je
nesymetricky umístěn v hlavě.
Kouzelné důlky vyhloubené do
kamenných křížů měly sloužit
k různým pověrečným obřadům.
Lepily se do nich např. vlasy
očarovaných osob nebo se do
nich vkládaly různé předměty,
aby je ovládla zlá či dobrá moc.
Prach z vyhloubených důlků byl
také údajně používán k léčení
nemocných. Rozměry kříže jsou
91 x 91 x 29 cm.
K tomuto kříži se váže zápis
v knize klateb uložené ve Státním
okresním archivu v Chebu ze dne

4. 5. 1496: Jörg II. Zedtwitz
z Libé zabil rychtáře Niklase
Roglera z Hazlova a smírem mu
bylo uloženo zaplatit odškodnění
a patrně musel postavit i tento
kamenný kříž. Vražda se stala u
cesty směrem na Hůrku u Božích
muk. Vzhledem k tomu, že není
přesně
známo
místo
jeho
původního umístění a smírčí kříž
byl nalezen na místě zcela jiném,
byl
ukotven
a
vystaven
u kamenné zdi na návsi v Libé.
Karel Halla

Původní místo nálezu

Letní slavnosti přátelství v Libé 21.  23. srpna 2015
Program slavností:
Pátek
18.00  19.30 hod. Smokie revival + Suzi Quatro Tina Turner
20.00  21.30 hod. ACDC revival

22.00 – 24.00 hod.
Sobota
16.00 – 17.30 hod. Druhá liga – country vystoupení
18.00 – 19.30 hod.  FLOW V  rock
20.00 hod. – KOALA band
Neděle
13.00 hod.  Parohanka
kolotoče, stánky, atrakce pro děti
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Rybářská společnost Libá
Jako předseda rybářské společ
nosti Libá bych Vám chtěl sdělit
pár informací k rybníkům, které
obhospodařujeme. Stále platí, že
pro členy rybářské společnosti je
k rybolovu určen rybník Tovární,
Kamenný a Větrný. Rybníky
Kladivo a na Zelené jsou určeny
jako chovné a platí na nich zákaz
rybolovu. Větrný rybník je
komerční, kde hosté za rybolov
platí. Z utrženého výdělku naku
pujeme ryby, provádíme opravy,
pořádáme rybářské závody, ry
bářskou maškarní zábavu a zůsta
tek finančních prostředků jako
nezisková organizace rozdáváme
místním spolkům. Do rybníků by
lo vysazeno 2,53 tuny ryb a měly

by být dostatečně zarybněny.
Všechny opětovně žádám, aby
v případě ulovení jesetera tohoto
pustli zpět do vody. Jedná se
o chovné ryby, všichni členové
o tom vědí a při nerespektování
bude zvažováno ukončení členství
v rybářské společnosti. Pokud
ještě někdo neuhradil členské
příspěvky, tak k rukám Š. Hrůzy
v co v nejkratší době. Rybářské
závody proběhly v sobotu 30. 5.
2015, všem účastníkům děkujeme
a vítězi Štěpánu Hrůzovi gratulu
jeme. Všem rybářům přejeme
v letošním roce pěkné úlovky
a spoustu sportovních zážitků.
Petru zdar!
Josef Kühn
předseda rybářské společnosti

Plán činnosti Českého svazu
žen z.s. na druhé pololetí 2015
Září:
Pochod podzimní přírodou
pískovna, Seeberg
(termín bude upřesněn)
Říjen:
17. 10. – Vendelínská drakiáda
31. 10. – Halloween /dlabání
dýní, výzdoba vyhlídky na
náměstí
Prosinec:
5. 12. – Mikulášská nadílka
12. 12. – Setkání seniorů

Postřehy od občanů
U příležitosti ukončení docházky mého syna bych velmi ráda
vyzdvihla kvalitu zdejší základní školy. Tímto děkuji ředitelce školy
a všem zaměstnancům ZŠ a MŠ Libá za jejich vstřícnost, obětavost
a srdečnost s jakou učí naše nejmenší.
Nikola Ratajová

Očkování psů a koček
Očkování psů a koček proběhne tradičně v měsíci srpnu na návsi
v Libé. O přesném termínu a ceně očkování budete informováni
prostřednictvím obecního rozhlasu, plakátů a webových stránek obce.

Informace pro obyvatele
Nebezpečný odpad, lednice, pračky, televize, počítače, monitory,
pneumatiky bez disků apod. je možno ukládat do kontejneru
v Technickém areálu obce 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
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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U poz or ně ní
Upozorňujeme ty obyvatele
obce Libá s přilehlými osadami
Hůrka a Sorkov, kteří ještě ne
zaplatili poplatek za svoz
a třídění směsného odpadu, aby
tak neprodleně učinili na
pokladně
Obecního
úřadu
v Libé.

N aro d i l i s e
Bartoš Václav
Kalná Aneta
Vališová Michaela
Hricková Ella

† O p u s t i l i n ás
Bareuther Helmut
Rubeš Václav
Mezera František
Rudolfová Renata
Šonková Irena
Korchová Soňa

