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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 pozdravit
Vás s probíhajícím létem a popřát
Vám i Vašim rodinám příjemně
strávenou dovolenou ať doma
v Libé, po naší vlasti, či v za
hraničí.
Letní slavnosti 22.  24. 8. 2014
Blíží se nám termín tradičních
letních slavností, při kterých si
formou historických lidových ře
mesel připomeneme 750. let
první písemné zmínky o obci Li
bá. V pátek proběhne koncert po
pulární hudby, v sobotu již
zmíněná historická řemesla,
programy pro děti, odpolední a
večerní hudební vystoupení. Ne
děle bude tradičně věnována pří
znivcům dechové hudby. Plakát s
konkrétním programem bude
zveřejněn na webových stránkách
obce Libá a dále na obvyklých
vývěsných místech. Těšíme se na
Vaši účast.
Obecní záležitosti
V současné době probíhá rekon
strukce opěrné zdi na návsi a bu
dování terasy s vyhlídkou,
výstavba jedenácti přístřešků na
kontejnery separovaného odpadu
v Libé, na Hůrce a Sorkově a re
konstrukce obecních studní. Před
dokončením je projektová na re
konstrukci druhé poloviny návsi,
s kterou je počítáno v posledním
čtvrtletí tohoto roku, případně v
roce následujícím. Dokončena

byla 2. etapa chodníku od kostela
směrem k návsi spojená s
opravou padající kamenné zídky.
Směrem od zdravotního střediska
byla nahrazena betonovými květ
níky a osázena květinami.
V měsíci červnu byla rekon
struována asfaltová komunikace
na Hůrce, která byla v nejhorším
stavu ze všech komunikací obce,
další opravy jsou plánovány na
následující rok.
V nejbližší době bude provedena
instalace online webových ka
mer s pohledem na náves, dětské
hřiště u hasičské zbrojnice, školy
a směrem na hřbitov. Náhled ka
mer pro veřejnost bude k dispo
zici na webových stránkách obce
Libá. Záznam bude probíhat v

reálném čase. Záměrem instalace
systému je jednak umožnění
kontroly svých dětí rodičům z
domova či pracoviště a monito
race jejich pohybu po veřejných
prostranstvích a pak také kontro
la případných vandalů a osob
znečišťující a devastující veřejná
místa naší obce.
V květnu bylo provedeno vy
malování
obecní
knihovny.
Knihovna je online napojena na
knihovnu chebskou a je zde
možno prostřednictvím mezikni
hovní výpůjční služby objednat
zápůjčku vybrané knihy i přímo
z Chebu. Dovolte mi připo
menout zde také jedno „jubi
leum“, kdy v letošním roce
oslaví naše paní knihovnice Bal
vínová 40 let práce strávené mezi

Rekonstrukce původní zdi na návsi
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knihami. Blahopřeji a děkuji
jménem svým i jménem čtenářů
za její ochotu a obětavost.
K úklidu obecních komunikací a
veřejných prostranství byla zpra
cována a podána žádost o dotaci
na pořízení komunálního zameta
cího stroje v hodnotě 1,8 milionu
korun s podílem obce ve výši ko
lem 180 tisíc korun. Výsledek
žádosti budeme znát v průběhu
měsíce září a pevně věříme, že v
konkurenci dalších měst a obcí
uspějeme.
V technickém areálu obce probí
há výroba vlastních dřevěných
Nová zastávka na návsi.
šindelů, které budou použity na
děným válcovaným recyklátem, firmám, či sponzorům kteří se
zastávku na návsi, stříšky
což by mělo být pro danou loka dobrovolně zapojily do činnosti
obecních studen a přístřešky
litu vzhledem k současnému ne ve prospěch naší obce. Zejména
kontejnerů na odpad.
sjízdnému stavu plně dostačující. Svazu českých žen za organizaci
aktivit pro naše nejmladší. Dále
Z odboru regionálního rozvoje
p. M. Kočišové, M. Friedrichové
Zaměstnanci obce
při Karlovarském kraji se nám
Prostřednictvím Evropské unie a V. Votíkové za údržbu obecní
podařilo získat příspěvek ve výši
jsme cestou Úřadu práce získali zeleně a květinové výzdoby, p. J.
500 tisíc korun. Tato suma smí
příspěvek 1,5 milionu korun na Votíkovi za opravu pumpy mine
být použita konkrétně pouze jen
zaměstnanost a současně nám rálního pramene v Rybářích.
na rekonstrukci obecní komu
bylo umožněno po dobu jednoho Sponzorům p. L. Kopeckému,
nikace od Dubiny směr hraniční
roku zaměstnat deset osob ve firmě Lékárníci 95 s.r.o. za
přechod Hammermühle. Vzhle
dených v evidenci ÚP. Jistě jste sponzorský dar ve výši 20 tisíc
dem k výši finančního příspěvku
již zaznamenali jejich pohyb a korun, p. R. Matějíčkovi, zastu
bude rekonstrukce provedena tří
práci v obci. Od náletů a křovin pující firmu Auto Yetti s.r.o. za
byla díky nim vyčištěna cesta zajištění a příznivou cenu dodáv
okolo rybníku Kladivo u Ka kového vozidla VW Transporter
menného rybníka, park u školy, pro potřeby JSDH Libá a Obce
prostranství
pod
kostelem, Libá a v neposlední řadě firmě
zámkem, opravena bílá kaplička, ELČI s.r.o. za výraznou slevu při
natřena zastávka na Sorkově a zajištění velkokapacitního stanu
další. Práce takového počtu za na Letní slavnosti. Dále p. K.
městnanců je výrazně viditelná a Trávníkovi za aktivní vyčištění
doufáme, že i pro roky následují svodu povrchové vody naproti
cí se nám podaří zajistit ob svému bydlišti. V neposlední řa
dobnou finanční a personální dě je nutno vyslovit velký dík
všem občanům obce, kteří se sta
podporu.
rají a pečují o svou nemovitost a
její okolí, pomáhají naší obci i
Závěrem mnohá poděkování
Tímto bych chtěl velmi podě nadále vzkvétat a být příjemným
Nověz rekonstruovaný chodník
kovat všem osobám, spolkům, místem k všednímu životu i od
od návsi směrem ke kostelu.
počinku.
M.Vondrášek
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VÝROČÍ 750 LET LIBÉ
Od založení Libé do stavby kostela (1264  1406)
I. díl

Nejstarší známé vyobrazení hradu s přilehlou vsí kolem roku 1740
Na konci letošního roku (přesně
21. prosince) uplyne 750 let od
první písemné zmínky o Libé.
Připomeňme si v několika na se
be navazujících článcích velmi
pestrou minulost naší obce. V
tomto díle se zaměříme na léta
12641406.
Historie Libé je bezprostředně
spjata s existencí hradu na skalní
ostrožně nad soutokem Vlasti
slavského (Grofsbach) a Libské
ho (Lassbach) potoka. Panské
sídlo Liebenstein zde založil v
polovině 13. století Ruprecht,
člen významného chebského mi
nisteriálního rodu pánu z Lie
bensteinu. Termín „ministerialis“
vyjadřoval jeho služební, resp.
lenní poměr k císaři. Lze se ale
domnívat,
že
právě
onen
Ruprecht byl buď členem ved
lejší větve, nebo druhorozený syn
tehdejšího zemského správce
Chebska Ruprechta z Liebenstei
nu. Ruiny rodového sídla tohoto
významného rodu, který po meči
vymřel roku 1292, se nachází ne
daleko Tischenreutu (BRD).
První zmínka o hradu a vsi tedy

pochází z roku 1264. Od tohoto
data však prameny více jak 80 let
mlčí a hrad se v listinách objevu
je až 19. února 1346, kdy již
dlouhý čas zpustlý Liebenstein
propůjčil český král Jan Lucem
burský darovací listinou jako
české korunní léno významnému
chebskému měšťanovi, bývalému
purkmistrovi Franzi Gosswei
novi, kterému dal zdejší hrad k
opravení, opevnění a znovu po
stavení. Aby mohl z Liebensteinu
udělat opravdu opevněné sídlo,
přidal český král navíc kus říš
ského lesa v blízkosti Libé. Franz
Gosswein během tří let pobořený
hrad opravil a listinou z 6. dubna
1349 vyhlásil Liebenstein za vž
dy otevřený městu Chebu, které
mu rovněž postoupil předkupní
právo na celé panství. Dokonce
se roku 1355 zúčastnil římské
korunovační jízdy po boku Karla
IV. Ten ho za věrné služby 15.
května téhož roku pasuje v Pise
na rytíře. Franz Gosswein kolem
roku 1356 umírá a přenechává
Liebenstein synům Hansovi a
Wenzlovi, kteří již roku 1358 vy

stupují samostatně na holdovací
listině Karla IV. vedle dalších zá
stupců místní zemské šlechty.
Roku 1372 se Wenzl spolu se
svým příbuzným Franzem ob
jevují na listině stvrzující zbožné
nadace Franze Gossweina. Hans
se již v pramenech neobjevuje, a
buď byl v té době již mrtev, nebo
v ústraní.

Erb Gossweinů
Kronika K. Hussa (SOkA Cheb)
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Wenzl Gosswein však v souvis
losti s válkou mezi městem Cheb
a chebskou šlechtou v sedmdesá
tých a osmdesátých letech 14.
století učinil ze zdejšího hradu
základnu, z níž konal četné lou
peživé výpady do širokého okolí.
Dne 17. září 1381 mu proto bylo
zdejší zboží včetně přilehlých vsí,
luk, polností, lesů, rybníků, toků
a všech práv odebráno a propůj
čeno jako léno české koruny Lu
cemburkům věrnému chebskému
hejtmanovi, lantkraběti Johannu z
Leuchtenberka, hraběti na Halsu.
Ten správou libských statků po
věřil Erharta ze Sparnecku. Nový
majitel postupně pronajímal ně
které části panství chebským
měšťanům. Bylo tomu tak např.
12. března 1395, kdy všechny
libské statky, desátky, výnosy,
práva, svobody a příslušenství
pronajal za 215 kop rýnských
grošů ročně Lvu Pichelbergerovi.
Dne 25. listopadu 1398 ještě po
tvrdil český král Václav IV. fak
tickou
příslušnost
hradu
Liebenstein k Chebsku a České
koruně a zakázal jeho zcizení.
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Pečeť Erharda Rudusche z roku
1405 (SOkA Cheb)

Erb Ruduschů
(Kronika K. Hussa  SOkA Cheb)
Lantkrabě
Johann
z
Leuchtenberku a hrabě z Halsu
nakonec 5. května 1400 prodává
Libou významnému chebskému
měšťanovi Erhardu Ruduschovi.
Ti patřili spolu s rody Heckelů,
Spervogelů, Höferů a dalšími k
nejváženějším a nejstarším cheb
ským patriciům. Erhard byl nej
starším
synem
chebského
purkmistra Niklase Rudusche,
který vlastnil honosný dům na

Celkový pohled na Libou kolem roku 1740
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chebském náměstí a byl také vý
znamným chebským vyslancem u
dvora Václava IV. Do prodeje
byly zahrnuty všechny statky
kromě
důchodového
podílu
vdovy po Wenzlovi Gossweinovi,
Margarethy, která si až do své
smrti podržela podíl na statku
Potočiště u Chebu. Již 12. ledna
1402 otevírá Erhard zdejší hrad
městu Chebu.
Již brzy po koupi Libé si začal
Erhard Rudusch pohrávat s myš
lenkou, že v bezprostřední blíz
kosti hradu založí kostel, který
opatří zbožnými nadacemi a
pokusí se vyčlenit z rozsáhlé
farnosti v Pomezí novou libskou
farnost. K tomu ovšem potře
boval v první řadě svolení zem
ského komtura durynské bailivy
Řádu německých rytířů Albrechta
z Witzlevenu, chebského komtura
řádu Heinricha z Watzdorfu, ře
zenského biskupa Jana I. z Mo
osburgu a v neposlední řadě také
faráře z Pomezí Johannese Er
harda. Snahy o založení farnosti a
vybudování kostela byly koru
novány úspěchem poté, když Al
brecht z Witzlevenu a Heinrich z
Watzdorfu listinou z 23. března
1406 povolují pánu na Libé a
chebskému měšťanovi Erhardu
Ruduschovi stavbu kostela a
zřízení farnosti. K nově založené
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farnosti má patřit celá Libá s při
lehlým hamrem, vsi Hůrka a
Dobrošov a dva statky na Klau
senhofu (dnes rekreační areál na
Sorkově), vše vyčleněno z
farnosti Pomezí. Stálé platy a
desátky z těchto statků si však
chebská komenda ponechává a
navíc musí Erhard Rudusch a je
ho potomci platit faře v Pomezí
jako odstupné pravidelný roční
důchod ve formě naturálního
desátku, konkrétně 5 kar obilí, z
toho jednu polovinu žita (cca.
560 kg) a druhou ovsa (475 kg).
Stavba kostela velmi rychle
pokročila a tak mohla městská
rada v Chebu již 24. října 1406
Erhardu Ruduschovi potvrdit na
daci a postavení kostela v Libé
ke slávě svaté Trojice a svaté Ka
teřiny. V rámci nadace Erhard
Rudusch kostelu věnoval farní
statek (faru) v Libé s dvaceti jitry
polností (cca. 8 ha), 7 jiter luk
(2,8 ha), dále pak zásobu pa
livového a stavebního dřeva v
místních lesích, jednu louku u ře
ky Ohře, dva desátky ze statků v
Libé a Hůrce s výnosy celkem 16
kar obilí (půl žita a půl ovsa), 21
slepic a další práva k uvedeným
farním statkům. 11. listopadu pak
definitivně uzavírá celý proces
založení farností a zřízení kostela
v Libé řezenský biskup Jan I. z
Moosburgu svým svolením s na
dací farního kostela v Libé.
Původní gotický kostel sv. Kate
řiny stál v místech stávajícího
svatostánku a k jeho stržení a
přestavbě došlo až roku 1755,
kdy přestal svou velikostí stačit
rostoucímu počtu obyvatel Libé.
K výstavbě hradu byla kolem
poloviny 13. století využitá pro
táhlá skalní plošina o délce cca
45 m a šířce 15 m, svažující se
od jihozápadu. Na hraně byla
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Pohled na hrad a původní kostel sv. Kateřiny před přestavbou.
Autoři B. v. Zedtwitz, A. Heber

Dnešní pohled na hrad v Libé (archiv autora)
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opevněna obvodovou, v nejstarší fázi patrně pouze
dřevěnou, hradbou a v nejvíce chráněném jihozá
padním konci byl umístěn hranolový patrně tří
podlažní objekt pravděpodobně věžového
charakteru zapojený do obvodové hradby. V seve
rovýchodní dispozici hradního areálu dodnes stojí
válcová věž (bergfriet), jak byla tato část hradu
přesně opevněna, není zcela zřejmé. Před vý
chodním a jižním průčelím hradu byl již ve 13.
stol. vybudován příkop, využívající na jižní straně
přirozené strže. Z hlediska užití stavebních kon
strukcí je pro toto období charakteristické užití
poměrně masivních žulových kvádrů. Jak již bylo
uvedeno výše, přestavby a rekonstrukce se hrad
dočkal po roce 1346 za Gossweinů, významnější
úpravy nastaly ale na přelomu 14. a 15. stol. za
Ruduschů.
Karel Halla
Pravděpodobá rekonstrukce původního vzhledu libského hradu.(Podle T. Karel  V. Knoll)

Očkování psů a koček
Očkování psů, koček, křečků, andulek, fretek a sladkovodních želviček
proběhne dne 9.8. 2014 v době od 10.30 do 11.30 hodin na návsi v
Libé. Dle informace MVDr. Hoška bude očkování proti vzteklině v
hodnotě 120,Kč a komplexní smíšená vakcína 300,Kč.

Kontejnery na

BIOODPAD

Na základě požadavku občanů byly zajištěny popelnice na bio odpad o
obsahu 120 l. Jejich vyprázdnění se děje jedenkrát týdně, vždy v úterý,
cena jednoho vývozu je 18,Kč. Hradí se hromadně po skončení
sezóny. Bohužel prvotní zájem byl větší než následné závazné
objednání pouhých 19 kusů. Pokud bude ještě někdo mít někdo zájem o
tuto službu, ať kontaktuje Obecní úřad Libá

U poz or ně ní
Upozorňujeme ty obyvatele
obce
Libá
s
přilehlými
osadadami Hůrka a Sorkov,
kteří ještě nezaplatily poplatek
za svoz a třídění směsného
odpadu, aby tak neprodleně
učinili na pokladně Obecního
úřadu v Libé. K dnešnímu dni
evidujeme celkem 40 neplatičů!

N a ro d i l i s e
únor 2014
Munzarová Štěpánka

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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† O p u s t i l i n ás
Mgr. Jana Beranová
Franková Erna

Statistické údaje
počet obyvatel k 1. 8. 2014
732

