č. 37

KVĚTEN 2021

1

č. 37

KVĚTEN 2021

Vážení spoluobčané,
to co jsme si v únoru při čtení lístečků všichni přáli, se pomalu stává skutečností
a epidemická situace nám dovoluje vracet se k normálnímu životu. Málokdo si
asi uměl představit, že tak běžná věc, jako je možnost jít do obchodu kde se
neprodávají pouze potraviny, udělá člověku tak velkou radost. To stejné platí
určitě i o kulturním vyžití, či možnosti dát si někde na zahrádce u restaurace
občerstvení. Těchto maličkostí a spoustu jiného se bohužel někteří naši
spoluobčané nedožili a předčasně nás opustili. Naše vzpomínky a zejména jejich
nejbližších však zůstanou v srdcích na vždy. Stále musíme být obezřetní, chovat
se k sobě ohleduplně a věřit, že situace se opět razantně nezhorší.
Počasí jarních dnů nám také tolik radosti nepřináší. Poslední roky jsme si zvykli
na teplejší jaro a letošní květen je aprílový a navíc hodně studený. Všichni se už
těšíme na teplejší dny, ale berme to z té pozitivní stránky. Deštivé počasí může
pomoct přírodě a zahrádkářům třeba i k lepší úrodě.
I přes různá omezení se snažíme dodržovat místní tradice. Když nebylo možné
uspořádat obvyklý průlet čarodějnic obcí, „požádali“ jsme jednu z nich, aby nám
tento zvyk alespoň symbolizovala zavěšením se na májku poblíž autobusové
zastávky a zdravila kolem projíždějící. Na tradičním místě pod rybníčkem jsme
také vztyčili ozdobenou májku jako symbol jara, lásky a lepších časů.
Připravujeme oslavy dětského dne venku v přírodě, a to za každého počasí.
Bude určen dětem i jejich rodičům, protože i oni se budou muset zapojit a
osvěžit své znalosti. Termín akce jsme naplánovali na 5.6.2021a sraz je v 15
hod. u ZŠ.
Odložený loňský turnaj v nohejbalu „O pohár starostky“ jsme přesunuli na
konec letošního srpna a přejeme si, aby již bylo možné tuto akci uskutečnit. S
týmy, které se přihlásily již v loňském roce, počítáme automaticky. V případě
dalšího zájmu nás kontaktujte na OÚ. Účast je však omezená, a tak přijďte
alespoň fandit, nebo se jen občerstvit. Akce se bude konat na našem
víceúčelovém hřišti u ZŠ.
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Vzpomínka na Františka Domabyla

František Domabyl – foto Luděk Domabyl

Mezi ty, kteří nás v letošním roce opustili, patří bohužel i vážený pan František
Domabyl. Narodil se 9.2.1933 v Černčicích. Po ukončení studia na
pedagogickém gymnáziu v Karlových Varech učil dva měsíce v Sokolově, po té
nastoupil na povinnou základní vojenskou službu. Po jejím ukončení se oženil a
začal pracovat jako ředitel na dvojtřídní základní škole ve Vřesové. Když byla
tato škola v roce 1959 zrušena, nastoupil jako ředitel na trojtřídní základní školu
v Libavském Údolí. Zde učil do roku 1995 - tedy dlouhých 36 let, než odešel
do starobního důchodu. Po celou dobu aktivní činnosti vedl na škole
přírodovědné a myslivecké kroužky. I v důchodu se věnoval škole a pracoval
ještě několik let jako školník a topič. Společně s manželkou vychovali 2 syny.
Pracoval v zastupitelstvu obce a aktivně se po celý život zapojoval do dění
v obci. Letos nás opustil ve věku 88 let. Za jeho práci, lásku ke škole, k obci a
své rodině si zaslouží velký obdiv.

„Děkujeme Vám za Vaše jemné slovo, laskavý pohled a milý úsměv. Za to, že
jste tu žil, a za vše co jste naučil děti i jejich rodiče.“
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Obec Libavské Údolí děkuje MAS Sokolovsko o. p. s. za
podporu při realizaci projektu

„Libavské Údolí – modernizace
knihovny“,
který je spolufinancován Evropskou unií z evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova na období 2014 -2020
V rámci opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě iniciativy
LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj)
Podopatření 19.2. Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje
V rámci operace 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci
komunitně vedeného místního rozvoje
Fiche č. 9 Základní infrastruktura venkova

Výše podpory 144.799,- Kč
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Den otevřených dveří v místní knihovně
Den otevřených dveří v místní knihovně proběhne 14.06.2021 od 10 – 11 hodin
a od 15.00 – 17.00 hodin. Tak neváhejte, přijďte se podívat a případně i vypůjčit
nějakou knihu. Připomínáme,
že knihovnu můžete zdarma
využívat
pro
setkávání
menších skupinek lidí (max. 6)
zejména z řad seniorů, a to
k různým aktivitám – ruční
práce, sledování naučných
pořadů, skupinové předčítání,
hudební produkce, nebo jen tak
posedět u kávy. Dveře jsou
otevřené pro všechny - stačí se
přijít domluvit na Obecní úřad.
Místní knihovna - foto P. Gajičová

Divoká prasata
Jistě jste si všimli zdevastovaného
veřejného prostranství téměř po celém
katastru obce od divokých prasat.
Školní zahrada byla zryta kompletně i
přesto, že jsme osadili nový plot.
Nakoupili jsme a osadili pachové
ohradníky a doufáme, že budou alespoň
trochu účinné. Kombinujeme dva druhy
odpuzovacích látek tak, aby si na ně
zvěř
nestihla
zvyknout.
K této
mimořádné invazi prasat zřejmě
Instalace ohradníků – foto P. Gajičová

přispěla i těžba v okolích lesích, v důsledku čehož byla zvěř vyhnána ze svých
současných útočišť. Dále jsme zažádali Město Sokolov Odbor životního
prostředí o možnost rozšíření stávající výjimky na povolení lovu o další
nehonební pozemky v obci. V tuto chvíli bylo v této věci zahájeno správní
řízení.
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Poděkování Petrovi Dranczakovi
Děkujeme Petrovi Dranczakovi za jeho iniciativu a použití vlastní techniky ke
srovnání terénu ve školní zahradě, kterou zpustošila divoká prasata. Velmi si
tohoto činu vážíme, avšak nejvíce to ocení právě děti, které si v zahradě rádi
hrají.
Mytí popelnic
V první polovině května jsme opět nechali umýt
nádoby na komunální odpad, abychom přispěli
čistějšímu prostředí v obci a lepší hygieně. Mytí
již bude probíhat pravidelně.

Myčka popelnic - zdroj:https://vary.rozhlas.cz/

Opravy a rekonstrukce
 Rekonstrukce veřejného osvětlení
V letošním roce dojde k výměně a doplnění
světelných bodů v Libavském Údolí i Kolové.
Stávající osvětlení je již velmi zastaralé a
nesplňuje současné normy a požadavky.
Obnovou dosáhneme nejen lepšího vzhledu, ale
i snížení spotřeby elektrické energie. Na tuto
akci máme přislíbenou dotaci z Ministerstva
životního prostředí ve výši 544 tis. Kč.
Původní nevyhovují stav - foto P. Gajičová
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 Opravy chodníků v centrální části obce
V letošním roce je v plánu i rekonstrukce chodníků uprostřed obce. Všichni jistě
vnímáte, že jsou v nedobrém stavu a neplní svou funkci. Na tuto akci jsme
požádali o dotaci Karlovarský Kraj ve výši 50% celkových nákladů tj. 300 tis.
Kč.
 Revitalizace vodního pramene drobného vodního toku na Kolové
Ve spolupráci s ČSOP Kynšpersko a Ing. Evou Řezníčkovou jsme požádali
Karlovarský kraj o dotaci ve výši cca 80 tis. Kč (tj. 80% celkových nákladů) na
úpravu vodovodní šachty, její zastřešení a vyčištění tůně od usazenin. Tento
drobný vodní tok se nachází na pozemku v centrální části Kolové.
 Rekonstrukce stravovacího zařízení ZŠ a MŠ
Současné zařízení školní kuchyně je již velmi zastaralé a neodpovídá současným
normám. Rozpočet na jeho rekonstrukci se pohybuje kolem 2 mil. Kč. Požádali
jsme tedy o dotaci ve výši 90% na MFČR a MAS Sokolovsko. Pokud budeme se
žádostí úspěšní, tak rekonstrukci zahájíme v nejbližším možném termínu.
Konkurzní řízení na místo ředitele/ky
Vyhlašujeme konkurzní řízení na obsazení místa
ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy
Libavské Údolí, okres Sokolov, příspěvková
organizace se sídlem Libavské Údolí čp. 109,
PSČ 35751. Termín pro podání přihlášek je do
15.06.2021. Více informací naleznete na
www.libavskeudoli.cz.
Zdroj: https://zsamslibavskeudoli.estranky.cz/

https://www.libavskeudoli.cz/ (MB a PG)
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Malování proti stresu - Mandala

8

