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7. ROČNÍK

Milí spoluobčané, obyvatelé Libé, Hůrky a Sorkova, dovolte mi pozdravit Vás
s vydáním místních novin.
První polovina letošního roku byla klimaticky vcelku extrémní. Na pokraji léta pršelo tak
vytrvale, až to vypadalo, že už asi nikdy nepřestane. Nyní se pro změnu mohou ti
šťastnější vlastníci studny podívat i na její dno. No a my, co ji nemáme, děláme velkou
radost společnosti Chevak, jelikož už zaléváme i kaktusy. 
Dovolil jsem si před stručným souhrnem obecních záležitostí předeslat pár vět na
odlehčení.

Jak už jsme uváděli v předchozích
vydáních, obec Libá v červenci roku
2012 čerpala na dostavbu hráze
Továrního rybníka a nového rybníka Na
Zelené (dotační titul „Zurčící Chebsko –
řeka
bez
hranic“)
krátkodobý
překlenovací úvěr ve výši 2,5 milionu
korun k překlenutí období, v němž by
měly být proplaceny finanční prostředky
z Evropské unie. Dosud se bohužel
všechny
předfinancované
náklady
vydané za výstavbu hráze a rozšíření
Továrního rybníka nevrátily, ale 2
miliony korun z úvěru již byly bance
uhrazeny a do konce letošního roku bude
splaceno i zbývajících 500 000,-Kč. To
jen pro informaci, že zodpovědně plníme
finanční závazky z let minulých,

proinvestované za kanalizaci, silnice a
jiné, včetně těch aktuálních a dále se
snažíme obec dle možností postupně
rozvíjet.
Jistě jste si všimli, že se podařilo
dokončit chodník z návsi k obecnímu
úřadu. Je velkým štěstím, že se za
dlouhá desetiletí chůze po silnici nestal
žádný úraz a pevně věřím, že se podařilo
trvale zvýšit bezpečnost chodců v této
lokalitě. Asi před rokem a půl jsem o
původní neutěšené situaci hovořil s p.
Balvínem, který tehdy prohlásil, že „jestli
se dožiji toho, že tam někdy bude
chodník, tak dám flašku“. Když jsem
dnes ráno přišel do kanceláře, měl jsem
tu od p. účetní na papírku tento vzkaz:
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Velice mě potěšilo ocenění, že se něco důležitého podařilo a také, že jsou mezi
námi lidé, kteří nezapomínají plnit sliby a drží své slovo. Děkuji, p. Balvíne, zastavím
se za Vámi a symbolicky si připijeme na další podobné počiny. Chodníku jste se
dožil, tak bychom si mohli stanovit nějakou další metu, třeba takovou, že v budoucnu
chodník prodloužíme od zatáčky pod hradem až k náměstí.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Na počátku měsíce července začala
obnova sportovního areálu před školou.
Postupně bude obnovena běžecká
dráha, kratší dráha pro skok do dálky,
doskočiště, umístěna lanová pyramida,
houpačky, klouzačka, sedací prvky,
lavičky, odpadkové koše a osázena
zeleň. Finanční prostředky byly získány
z dotace Ministerstva pro místní rozvoj,
celková investice činí 514.000,-Kč. Na
tuto
akci
dostaneme
peníze
bezprostředně a nebude nutno akci
předfinancovat,
stejně
tak
jako
bezdrátový rozhlas, který by měl být
instalován v nejbližší době.

ZaMŠ Libá. Přiléhající dětská ložnice
je neustále vlhká a z hygienického
hlediska je tento stav nepřípustný. Po
zjištění technického stavu izolace bude
přijato vhodné opatření. Věc jsme
prokonzultovali s p. ředitelkou při
osobní prohlídce.
Na základě znaleckého posudku byly
pokáceny dva duby na prostranství pod
hradem. V posudku je výslovně
uvedeno,
že
dřeviny
jsou
v odumírajícím stavu a hrozí pád
těžkých suchých větví. Dendrolog
doporučil okamžité odstranění. Dřevo
z dubů bylo použito na výrobu truhlíků,
osazených na kamenné zdi v zatáčce
okolo zámku a zbytek fošen je na
prodej.

Během prázdnin bude provedeno
zjištění stavu obvodového zdiva pod
úrovní terénu ze strany komunikace u
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Ale nejenom že se kácí, ale také se
komunikace k Irsku, oprava cesty na
obnovuje. Zmínil bych osázení stráně u
Hůrce a septiku na Sorkově, již jsme to
Obecního úřadu, na náměstí, okrasné
v zastupitelstvu řešili. Také se budeme
třešně před Obecním úřadem, sakury na
zabývat rozšířením dalších sběrných
náměstí a okrasné akáty u dětského
míst na tříděný odpad a z hlediska
hřiště. Nově bylo v Libé vysázeno 21
zkulturnění vzhledu obce by stálo za
okrasných stromů a dále 18 vrbiček na
úvahu, tato místa obezdít např.
Sorkově.
Další
osázení
novým
oboustrannými štípanými bloky do
stromořadím je plánováno po pravé
tvaru otevřeného obdélníku, aby byl
straně před Kamenným rybníkem. Dále
pořádek a sběrná místa byla jednotná.
je plánována oprava příjezdové
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Při posledním zasedání ZO Libá jsem
zastupitelům obce přednesl návrh investiční záměr. Téměř ve středu obce
Libá se nachází oplocený osvětlený
areál firmy Elči s.r.o. s obytným
domem, kanceláří v přízemí, bytem
v patře a dvěma zděnými halami.
Pozemek má rozlohu přes 4 tisíce m².
Areál se zázemím firma prodává za
necelé 3 miliony korun a majitel firmy
by obci Libá cenu inzerovanou na
internetu snížil o 300.000,-Kč. Je mi
samozřejmě jasné, že obec tyto
prostředky v hotovosti nemá a pokud
by je i měla, nemůže je jednorázově
uvolnit. Napadla mne ale myšlenka
dlouhodobého
investičního
úvěru
(obdoba hypotéky u soukromé osoby)
se splátkami ve výši cca 11 - 12 000,Kč měsíčně. Aby tato částka obec
nezatěžovala, byla by hrazena z nájmu
bytu v obytné budově, spodní kancelář
se zázemím by byla upravena na menší
byt a rovněž pronajata. Dále jsem
předjednal již dvě firmy, které by
platily nájemné za parkování strojů a

případné uložení stavebního materiálu.
Celkově by tedy měsíční splátka byla
hrazena z těchto prostředků a obec by
získala prostory pro své technické
zázemí. V současné době máme dva
zahradní traktůrky, vozík, 3 motorové
kosy a další nářadí. Vše je
v nevyhovujících
prostorách
na
hřbitově, není zde dostatečný prostor a
o bezpečnosti zajištění obecního
majetku ani nemluvím.
Záměrem získání areálu je zajištění
svého vlastního technické zázemí pro
případné parkování i drobné opravy
techniky, prostor pro uložení a prodej
palivového dříví (samozřejmě pro
občany obce), sklad obecního materiálu
a další. Na tento areál navazuje dalších
8 tisíc m² obecních pozemku v zadní
části a 3,5 tisíce m² v horní části
směrem k lomu. Je tedy zřejmé, že by
obec Libá navíc scelila nejméně 15 tisíc
m² ve středu obce a to už opravdu stojí
za úvahu. Dále mě ještě napadá zřízení
sběrného dvora a umístění kontejneru
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na nebezpečný odpad z prostranství pod
kostelem.
Okolo něj je neustálý
nepořádek, ale to je bohužel o
některých bezohledných jednotlivcích a
jejich mentalitě. Až bude nějaký
„hříšník polapen“, bude náležitě
ohodnocen.

zaručen nemovitostí. Bylo osloveno
vícero
bankovních
ústavů
pro
zpracování nabídky a tyto budou
projednány při zasedání zastupitelstva
obce.
Závěrem bych chtěl poděkovat rybářům
z Rybářské společnosti Libá, kteří
přislíbili obnovit lávku u místa, kde
stával mlýn ve směru Dubině, a také tak
učinili. Dále Vám všem, kteří nám
držíte palce a věříte, že obec jde
správným směrem a jednotně všem
občanům Libé, Hůrky a Sorkova přeji
příjemné prožití léta, dovolené,
odpočinku a dětem zbytek prázdnin.

Myslím,
že
všechna
budoucí
zastupitelstva
obce
by
tento
krok jednou ocenila a doufám, že se
shodneme na potřebě neustále zvyšovat
soběstačnost
obce.
Zejména
je
podstatné, že takový prostor už jinde
v obci není a nebude. Navíc
dlouhodobý investiční úvěr nemusí být

Miloš Vondrášek
Nová lávka ke skalnímu útvaru směr Libá – Dubina.

Jak již bylo zmíněno, lávku vyrobili členové Rybářské společnosti Libá. U skály byla
umístěna lavička. Dále bude zajištěn překlad francouzského nápisu vytesaného ve skále do
českého a německého jazyka a umístěna tabulka.
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Plán činnosti ZO ČSŽ o.s. Libá na rok druhou polovinu roku 2013
7.9.2013 Vaření pod širákem
(na hrázi rybníka Kaměňák)

5.12.2013 Mikulášské nadělování na návsi

28.9.2013 Pochod podzimní přírodou

7.12.2013 Setkání seniorů kavárna u
Bohouše

19.10.2013 Valentýnská drakiáda na
hřišti

celostátní akce – Vypouštění balónků
s přáním Ježíškovi, datum bude upřesněno

den dětí v Libé
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Květinová výzdoba

Za aktivní pomoc občanů, výsadbu květin na náměstí, osázení truhlíků na zdi u
zámku a další péči Obec Libá děkuje p. M. Kočišové, M. Friedrichové a V.
Votíkové.

nový chodník

Poděkování
Vážení spoluobčané,

podporu
přístrojového
vybavení,
výzkumné a pedagogické činnosti a
provoz nádorové telefonní linky „Liga
proti rakovině“. Naše místní organizace
ČSŽ se do této veřejné sbírky také
zapojila a já jsem ráda, že většina lidí,
které jsem při prodeji kytiček oslovila,

dne 15. května 2013 vyhlásila
organizace Občanské sdružení Liga
proti rakovině veřejnou sbírku na
nádorovou prevenci , zlepšení kvality
života
onkologických
pacientů,
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ochotně přispívala. Po odeslání peněz
na bankovní konto jsem obdržela
poděkování od Ligy proti rakovině, o
které se chci s Vámi všemi, kteří jste

přispěli, podělit. Tak, jak mi popřáli
pevné zdraví, přeji totéž já Vám a
věřme, že penízky přijdou na správnou
věc.
Děkuji, Olga Bečková.

Výzva k dodržování pořádku.
Na fotografiích na této a další straně se
můžete podívat, jakým způsobem se
baví mladí v Libé v altánku pod
zámkem. Naposledy tam bylo viděno
bílé vozidlo, předtím zase černé…
Altán byl postaven pro úplně jiné věci a
ne na večerní alkoholické sedánky.
K
altánu se
autem nejezdí.

Tohle si dělejte u Vás doma třeba na
zahradě a můžete se vzájemně
vystřídat, ať to tam máte všichni
podobné a rodiče z Vás mají ještě větší
radost. Zástupci klubu důchodců už
ztratili chuť po Vás uklízet a občané
obce jistě také vaše vandalské působení
ocení .

koš na drobné odpadky přeplněn lahvemi

i rumíček máme rádi

svačina
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nedopalky a další odpadky uvnitř altánu

SDH a JSDH Libá
V letošním roce proběhla návštěva
SDH Libá u hasičského sboru v SRN
v Markneukirchen. Němečtí kolegové
na oplátku navštíví Libou o Letních
slavnostech. Jednotka se rovněž
zúčastnila cvičení v kempu Luxor u
Mariánských Lázní, kde Libou dobře
reprezentovala. V rámci školení si jako
další v pořadí udělal velitelské zkoušky
p. Jiří Rossmeisl. Během letošních
povodní byla naše jednotka povolána na
víkend do Prahy, kde pomáhala
vyklízet suterén Ministerstva dopravy,
dále se účastnila zabezpečovacích prací
v obci Libotenice, Ústeckém kraji a
poté následného odklízení škod v téže
obci. Závěrečná výpomoc již nebyla
v rámci oficiálního výjezdu, ale jako
přátelská
výpomoc
obce
obci.
Libotenická starostka p. Ing. V.
Škodová byla za pomoc velmi vděčná.
Rovněž Karlovarský kraj ocenil činnost

našich dobrovolných hasičů během
povodní. Při pozvání na Krajský úřad,
kde za přítomnosti starosty SDH Libá
p. J. Mádleho, člena výjezdu p. J.
Rossmeisla a starosty obce M.
Vondráška převzali z rukou hejtmana
PaedDr.
J.
Novotného
plaketu
s poděkováním a dárkový koš. V měsíci
červnu na základě včasného oznámení
všímavého občana p. M. Kněžíčka
jednotka uhasila počínající požár
lesního porostu před Dubinou.

pozvání na Karlovarský krajský úřad
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Historie obce Dobrošov
První písemná zmínka o Dobrošově pochází z roku 1322, kdy byla jako
„Dobrozsenrewt“ zmíněna v rámci tzv. „Chebské zástavy“. V knize daní z kopyt
vedené městem Cheb od roku 1392, jsou v Dobrošově jmenováni tři majitelé usedlostí.
Také v knize chebské městské hotovosti jsou k roku 1395 zmíněni tři sedláci. Velmi
zajímavým pramenem pro dějiny této osady je shodou okolností kniha klateb, tedy
soudní kniha s popisy činů, výslechů, rozsudků či vyhlášením klateb nad pachateli
různých trestných činů. Tak například jistý Hans Bauer z Dobrošova byl potrestán
klatbou za to, že v Libé zavraždil Petera Arnolta z Hůrky. Podobně se vedlo i Jakobovi
Schneiderovi z Dobrošova, který roku 1531 zavraždil na Hůrce Hanse Mercze.
Do roku 1406 patřil Dobrošov pod farnost v Pomezí. Vznikem libské farnosti pak byl
automaticky přifařen pod kostel v Libé, jehož patronům, rodu Zedtwitzů, dobrošovské
zboží až do roku 1850 patřilo. Zákonem o prozatímním obecním zřízení z téhož roku
se Dobrošov spolu s Hůrkou a Lužnou stal osadou obce Dubina.
Dorošov byl takřka výhradně zemědělskou osadou mimo hlavní sítě dopravních cest.
Na přelomu 19. a 20. století zde žilo i několik tkalců, kteří však po roce 1910 přijali
práci v libských textilních fabrikách. Dobrošov neměl vlastní školu a děti tak museli
docházet do nedaleké Hůrky. Na konci 2. světové války stálo v osadě celkem
15 domů.
K. Halla

Dobrošov kolem roku 1935

Vítání občánků
Dne 29. 6. 2013 se v obřadní síni Obecního úřadu v Libé konalo vítání občánků.
Rodiče jako dárek od obce Libá obdrželi poukázku na nákup ve výši 400,-Kč
v drogerii DM, maminky kytičku a děti plyšovou hračku. Všem dětem i jejich rodičům
přejeme pevné zdraví a spokojenost.
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†

Noví občánci:
Bednářová Tereza
Dofková Nelly Sofie
Doffková Sára Ella
Hrůzová Rozálie
Kopecká Voktorie
Vašková Tereza
Richter Marek

Od 1.12. 2012 nás opustili

Jaroch Milan
Dvořáčková Věra
Pastorek Jiří
Kopřiva Štěpán
Štembera Bohumír
Hájek Milan
Břeňová Elisabeta

Informace pro obyvatele
Nebezpečný odpad, lednice, pračky, televize, počítače, monitory,
pneumatiky bez disků apod.je možno ukládat do kontejneru naproti
kostelu po dohodě na 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

Několik statistických údajů





k 29. 7. 2013 má obec Libá, Hůrka, Sorkov, Pomezná celkem 736 obyvatel
v roce 2013 se z trvalého obytu odhlásily 3 osoby
v roce 2013 se k trvalému pobytu přihlásilo 11 osob
od prosince 2010 OÚ Libá vykonal 14 svatebních obřadů
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*Očkování psů proti vzteklině - 120,00 Kč
*Kompletní očkování psů a koček - 300,00 Kč.
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