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Vážení spoluobčané, 

 

máte v rukou letošní první vydání lístečků, kdy se Vám touto cestou snažíme 

předat pár nových a zajímavých informací z naší obce.  

 

Bohužel se stále potýkáme s vládními opatřeními a důsledky pandemie. O to víc 

určitě potěšilo mnohé z nás a zejména děti, že zima o sobě dává zase vědět. 

Sněhu je konečně dost, aby si jej děti mohly vychutnat o něco déle než 

v předchozích letech. Je tak k vidění nejen spousta sněhuláků, ale i dovádějících 

na každém uklouzaném kopečku. Dokonce jsme svědky dlouho nevídaných jevů 

a obrazů, kdy jsou lyžařské areály a větší kopce v přírodě doslova zaplněny 

rodiči s dětmi, kteří společně dovádějící na saních, bobech a jiných klouzadlech. 

Je určitě dobře, že lidé vyrážejí ven do přírody a užívají si čerstvého vzduchu, 

než aby seděli doma u TV nebo sociálních sítí. I přesto se však musíme společně 

chovat odpovědně a ohleduplně, protože riziko nákazy je stále velké a každý ve 

svém okolí nebo rodině máme určitě osobu, která patří do rizikové skupiny a 

může být nemocí ohrožena výrazně víc než ti mladší. Doufejme tedy, že 

s brzkým příchodem jara se dočkáme i zlepšení epidemiologické situace a také 

toho pravého jarního počasí, které nám opět umožní být ještě více venku na 

procházkách a na zahrádkách.  

 

Současné zimní počasí však sebou přináší i starost o sjízdnost a schůdnost cest a 

chodníků. Zaměstnanci obce dělají maximum, aby byl sníh nebo led vždy co 

nejdříve uklizen a mohli jste bezpečně chodit a jezdit. Je však potřeba také 

trochu naší trpělivosti a součinnosti. Není možné během chvíle odklidit všechna 

místa najednou a ne vždy je možné úklid zahájit hned. Někdy to komplikují i 

řidiči aut, zejména svým parkováním, kdy není zcela možné dané místo ošetřit 

apod. Děkujeme také obyvatelům domu čp. 71 – 72, že již neparkují na 

chodníku před domem a nebrání tak chodcům v jeho používání. 
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Ocenění našeho občana 

Český červený kříž nám předal informaci, že mezi našimi občany je dárce krve, 

který se stal držitelem Zlatého kříže 3. třídy. Toto ocenění se uděluje za 80 

bezpříspěvkových odběrů a tím váženým občanem je pan Dušan Gregorka.  

S Dušanem Gregorkou jsme si povídali a dozvěděli jsme se, že krev daruje od 

svých 25 let. Např. jen v roce 2020 absolvoval celkem 8 odběrů, a to 6x krevní 

plazmu a 2x tzv. plnou krev. Je dobrovolný bezplatný dárce a nevyhýbá se této 

činnosti ani v době covidu. V době našeho rozhovoru se zrovna chystal do 

Karlových Varů k dalšímu odběru. Tuto vzácnou a nenahraditelnou tekutinu 

chodí darovat pro svůj dobrý pocit a vědomí, že je pro společnost potřebný. 

Výhodu spatřuje v tom, že má v podstatě nepřetržitě kontrolu nad svým 

zdravotním stavem. Třeba jeho krev zachránila život vám nebo někomu z našich 

blízkých. 

Zlatý kříž ČČK 3. třídy 

 

Zdroj: Foto převzato Oficiálních stránek Českého červeného kříže 

 

Tohoto záslužného činu si velmi vážíme, panu Dušanovi Gregorkovi děkujeme 

a bude mu předáno ocenění i za naši Obec. 
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Sběrná nádoba na potravinářský olej 

Umístěna je z boku místní prodejny potravin 

a patří do ní pouze potravinářský olej 

v uzavřeném plastovém obalu. Je v zájmu 

každého z nás, abychom tyto oleje již 

nevylévali do dřezů a záchodů, neboť tím 

dochází k ucpávání kanalizace. Ušetříte tak 

za nákladné opravy či čištění odpadních 

trubek ve vašem domě.    

 

Nádoba na sběr olejů  -  foto P. Gajičová 

 

Drobné kovy nově do plastů 

Možná jste již zaznamenali, že 

od nového roku lze do nádob 

na plasty vhazovat i drobné 

kovy jako např. plechovky a 

konzervy. Tyto jsou pak 

dotřiďovány na třídící lince. 

Touto cestou se dá ještě více 

snížit objem zbylého 

komunálního odpadu, který je  

základem pro výpočet ročního 

poplatku. Čím více budeme 

odpad třídit, tím nižší bude 

roční poplatek.  
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Informační leták 

 

 

Místní poplatky pro rok 2021 – výzva k úhradě 

Výše všech poplatků (odpady, pes, pronájmy) zůstává stejná jako v roce 2020. 

Lze dohodnout individuálně i splátky. Poplatky lze platit do 31.05.2021 hotově 

v pokladně OÚ nebo na účet č. 107-396560257/0100. Do poznámky uveďte 

jméno, příjmení, č. p. a druh poplatku, aby byla platba správně přiřazena.  

 

Tato hromadná informace nahrazuje lístečky s rozpisy plateb, které 

v letošním roce již nebudeme vhazovat do vašich schránek. 

 

Všem občanům, kteří již přišli i bez naší výzvy poplatky uhradit, děkujeme 

za jejich důslednost. 
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Z-box 

Populární dopravce Zásilkovna nabízí 

novou možnost pro zákazníky, jak si 

vyzvednout své zásilky z eshopů, a to 

po dohodě i v naší obci.  Jedná se o  

výdejní box, který nedisponuje 

žádným displejem či číselníkem. Pro 

zákazníky (občany) bude dostupný po 

24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

Vyzvednutí balíku je přitom 

jednoduché, je ale nutné mít nainstalovanou mobilní aplikaci od Zásilkovny. 

Ta slouží k přehledu vašich zásilek a zároveň umožňuje jejich odeslání či 

vyzvednutí. Stačí přiblížit telefon, zapnout Bluetooth, za pomoci kterého dojde k 

ověření a odemknutí vaší přihrádky. Výhodou tohoto řešení je, že nepotřebujete 

nic jiného než váš telefon. Oproti jiným firmám také půjde tyto boxy využít pro 

odeslání balíku mezi uživateli, ne jen k jeho vyzvednutí. Tento box bude 

umístěn u dílny naproti Obecnímu úřadu od března a bude nepřetržitě 

monitorován kamerou.  

 

Velikonoční soutěž 

Velikonoční svátky letos připadají na začátek dubna. Jak jsme již avizovali, 

vyhlašujeme soutěž o nejhezčí velikonoční (jarní) výzdobu. Soutěž bude 

rozdělena do dvou kategorií, a to na byty a rodinné domy. Celkem bude oceněno  

12 výzdob, a to opět peněžními poukázkami v hodnotě 6 x 1000 Kč a 6 x 500 

Kč. Hodnocení bude probíhat v první polovině dubna. 
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Upozornění pro pejskaře 

Stále dokola a marně naléháme na pejskaře. Nebuďte prosím lhostejní 

k prostředí naší obce a sbírejte po svých psech jejich exkrementy. Pro tento účel 

dostáváte zdarma na Obecním úřadě igelitové sáčky. Věřte, že i když si myslíte, 

že vás nikdo nevidí, tak opak je pravdou. Máme k dispozici od občanů 

fotografie i záznamy na kamerách a již jsme pár takových přestupků řešili. 

Opravdu není nikomu příjemné odnést si na botách či pneumatikách vizitku od 

vašeho čtyřnohého kamaráda. Pokud pejska po obci řádně vedete na vodítku, 

tak jak to ukládá místní vyhláška, jistě ho nepřehlédnete při vykonávání potřeby 

a můžete po něm ihned uklidit. Veďte svého psa na vodítku i kvůli bezpečnosti 

ostatních. Dnes a denně jsme svědky toho, že někde volně pobíhá pes, daleko od 

majitele a ohrožuje nejen lidi, ale i ostatní psy, kteří jdou řádně na vodítku. 

Často se také stává, že volně pobíhající pes ohrožuje bezpečnost silničního 

provozu. Za toto nenese vinu pes, ale jeho majitel. Není nutné tedy trestat psa. 

Jistě víte, kterých z vás se to týká, tak se prosím zamyslete a nenarušujte klidné 

soužití v obci. 

Naopak všem těm, kteří svoje psy řádně vodí po obci na vodítku a uklízí po nich 

jejich exkrementy, velmi děkujeme. Všichni ostatní by si z nich mohli vzít 

příklad. 

 

Závěrem nám dovolte popřát krásné dny plné zdraví  

a pamatujte – Jsme v tom všichni spolu  a společně to 

zvládneme! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.libavskeudoli.cz/ (MB a PG) 

https://www.libavskeudoli.cz/
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Něco pro volný čas . 

Latinské přísloví 

 
 

 
 


