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Vážení spoluobčané, 

 

Přinášíme vám informace o dění v obci ve vylepšeném formátu, tak snad se vám 

bude líbit. 

 

Letošní rok byl opravdu zvláštní. V obci kromě oslavy MDŽ a slavnostního 

zahájení školního roku u příležitosti 60. výročí, neproběhla žádná kulturní ani 

společenská akce. Byly porušeny veškeré naše tradice – bohužel. Neuskutečnilo 

se ani adventní zpívání u stromu ani Mikulášská. Abychom naše nejmenší 

neochudili, tak jsme jim za básničku či písničku, rozdali Mikulášské balíčky u 

našeho betléma. Tradiční vánoční setkání našich seniorů nahradíme jinou akcí, 

až to situace dovolí. Pevně věříme, že příští rok se již vše v dobré obrátí. 
 

 

 
Čert s Mikulášem  -  foto P. Gajičová 
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Polštářky jako poděkování za naší obec 

 

Několik šikovných žen z naší se obce se domluvilo a vytvořilo vlastními silami 

20 ks krásných polštářků, které starostka předala na oddělení ARO - Covid 

v Sokolovské nemocnici, Kynšperským hasičům a pečovatelkám do Horních 

Pochlovic.   

 

 

 
Ukázka vyrobených polštářků -  foto P. Gajičová 

 
 

 

Obecní vánoční strom  

 
Při kontrole osvětlení našeho vánočního stromu bylo zjištěno kromě toho, že i 

tento začíná prosychat, tak je mnoho kabelů v důsledku silných větrů poničeno. 

Pro příští rok budeme muset najít jiný vhodný strom. Až bude dokončena 

rekonstrukce veřejného osvětlení, budeme moci k vánoční výzdobě obce použít i 

stožáry lamp a ještě více tak přispět k vánoční atmosféře.   
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Výsledky soutěže „O nejhezčí vánoční výzdobu“ 

 

Jsme velmi rádi, že se soutěž setkala s velkým zájmem občanů. Naprostá většina 

obyvatel Libavského Údolí a Kolové se postarala o krásně vyzdobenou obec 

jako celek. Pro hodnotící komisi bylo velmi těžké vybrat jen omezený počet 

výzdob. Ti, jejichž výzdoba se komisi líbila nejvíce, uvádíme níže. Ceny si 

přijďte prosím vyzvednout na Obecní úřad ve čtvrtek 10.12.2020 mezi 13.00 – 

17.00 hod nebo v pondělí 14.12.2020 mezi  8.00 – 11.30 hod. 
 

Peněžní poukázku v hodnotě 1000 Kč - kategorie rodinný dům získává: 

 

 K. Mikšovský čp. 77, M. Bohuslav čp. 120, J. Kacetl čp. 17. 

   

Peněžní poukázku v hodnotě 500 Kč - kategorie rodinný dům získává: 

 

 M. Trousilová čp. 75, I. Pecová čp. 94, H. Mávrová čp. 11. 

 

Peněžní poukázku v hodnotě 1000 Kč - kategorie byt získává: 

 

 I. Kováč čp. 108,  J. Dušek čp. 74, A. Štěrba čp. 117. 

 

Peněžní poukázku v hodnotě 500 Kč - kategorie byt získává: 

 

 J. Bobčík čp. 108, W. Döllner čp. 58, M. Kocáb čp. 106. 

 

Mimořádnou cenu peněžní poukázku v hodnotě 500 Kč získává 

Společenství vlastníků čp. 73 -74.  

 

Vánoční ozdobu získávají: 

Kudrfalcovi čp. 71, M. Kopčanská čp. 68, R. Hornová čp. 108, Popelkovi čp. 

117, Mičanovi čp. 67, Sosnovcovi čp. 67, J. Hlaváč čp. 45, Ťoupal čp. 57,  

p. Rádlová čp. 118, B. Nytra čp. 116. 

 

Všem ostatním velmi děkujeme za jejich pěkné výzdoby. Poděkování si zaslouží 

i děti z naší školy, které jako každý rok ozdobily betlém krásnými perníčky. 

Příští rok vyhlásíme soutěž opět, a to nejen na Vánoce, ale i na Velikonoce. 
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Informace Osadního výboru Kolová 

 

Vážení sousedé, od zvolení nového zastupitelstva obce uběhly už dva roky, a tak 

bych rád shrnul, co se na Kolové během této doby podařilo a co dalšího se 

chystá. 

Často diskutovaná problematika čističky odpadních vod na Kolové se již 

vyřešila schválením strategického plánu rozvoje obce pro období 2019 - 2022. 

Tímto může každá domácnost na Kolové požádat o příspěvek ve výši 20.000,- 

Kč na pořízení domácí ČOV. Zásady pro čerpání budou uvedeny na webových 

stránkách obce Libavské Údolí www.libavskeudoli.cz. Dále bych chtěl zmínit 

úspěch v realizaci umístění dopravní značky snižující rychlost v Kolové na 30 

km/h. Cílem bylo zvýšení bezpečnosti chodců na místní komunikaci, kteří ji pro 

své procházky celoročně hojně využívají. Ukázalo se, že naprostá většina 

motoristů opravdu jezdí po Kolové pomaleji a opatrněji. Díky Evě Řezníčkové a 

spolku ČSOP Kynšpersko se v několika etapách realizovalo prořezání stromů 

podél cesty k hostinci U Čertova Mlýna a v letošním roce tento spolek také 

převzal do péče orchideovou louku u trafostanice s cílem rozvoje její 

biodiverzity. 

No a co se na Kolové bude dít dál? V roce 2021 je v plánu úprava a zpevnění 

křižovatky u zrcadla, která je pro svůj nevyhovující stav průjezdná jen se 

zvýšenou opatrností. Úprava celé panelové cesty byla prozatím pozastavena 

z důvodu plánované modernizace veřejného osvětlení a překládky elektrického 

vedení do země. Dále by v příštím roce mělo být zadáno zpracování projektové 

dokumentace k parku s lavičkou a herním prvkem v háječku pod křižovatkou 

k hostinci a nahoru k domu čp. 29. Součástí parku by měla být také cesta podél 

zrekonstruované studánky a po hrázi horního rybníčku. Nutno však podotknout, 

že veškeré investice jsou závislé na výši daňových příjmů, které obec obdrží do 

svého rozpočtu. 

Nakonec bych rád zmínil radost plynoucí ze zájmu o bydlení u nás na Kolové. 

Nastěhovali se noví sousedé, které bych tímto chtěl přivítat, dva domy se 

rekonstruují a jeden nový staví. To jsou dobré zprávy! 

Děkuji a přeji nám všem i nadále mnoho radostných událostí a dobré sousedské 

vztahy, které jsou klíčem ke spokojenému bydlení. 
 

(MV) 
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Informace pro občany Kolové - kácení 

V rámci revitalizace parku na Kolové bylo vydáno povolení ke kácení 

poškozených či napadených stromů a náletových dřevin. Všechny dřeviny, 

kterých se to týká, budou barevně označeny. Občané Kolové, kteří by měli 

zájem si dřeviny sami pokácet a následně odkoupit (tvrdé dřevo 150,- Kč/m3 a 

měkké za 100,- Kč/m3), se mohou hlásit starostce buď telefonicky na tel. 

724180770 nebo emailem obec.lib.udoli@seznam.cz do 31.1.2021. Kácení bude 

probíhat během měsíce února v návaznosti na počet přihlášených.    

Místní poplatky pro rok 2021 

Všechny poplatky zůstávají stejné jako v roce 2020. Lze dohodnout individuálně 

i splátky. Osoby, které se v obci dlouhodobě nezdržují, jsou od poplatku za 

odpad osvobozeny. Nutno doložit písemné potvrzení formou čestného 

prohlášení! 

  

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. 

 

 Odpady 600,- Kč/osobu.  

 Pes: 

a) za jednoho psa 150,- Kč, 

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč, 

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 150,- Kč, 

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 

65 let 300,- Kč. 

 

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti 

do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl 

psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své 

poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej). 

 

mailto:obec.lib.udoli@seznam.cz
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„Co to cinká, co to zvoní, 

kouzlo Vánoc jako loni, 

tichá chvíle k zastavení, 

závan štěstí nad něj není.“ 

 

Kouzelné Vánoce a klidný Nový rok 

2021 
 

 

 

Vám přeje Zastupitelstvo Libavské Údolí 
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Něco pro volný čas . 

Žena říká manželovi: „Máme dvacáté páté výročí svatby, neoslavíme to, 

miláčku?“ „Nene, počkáme ještě pět let a pak oslavíme …“ tajenka má 

17 písmen. 

 

A N A F O R A T A Ř 

I T Y K T S I N E T 

S U C Ě D E I U N I 

T A N Z U N D O N B 

R K T L E I I V L Á 

A S N Ž E N A L Z R 

N A A E A L B T Á D 

O R O D I Č E N B U 

S A P D V Y T K A P 

O V A C E Y E Á V L 

K Z K U B A S I A T 

 
ANAFORA; ANIONT; ASIAT; BYTNÁ; DIABETES; DRÁBI; INDKA; INVALIDA; 

LELEK; LVOUN; NAOPAK; OVACE; PAKTY; RODIČ; RTĚNKA; SKAUT; 

SRAŽENINA; STRAN; TENISTKY; UZNAT; ZÁBAVA; ZVARA. 
 

 

 

 

 

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

 

 

https://www.libavskeudoli.cz/
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