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Vážení spoluobčané,
je za námi horké a suché léto. Bohužel pojem sucho se začíná skloňovat stále
častěji, a to celosvětově. Nešlo si nevšimnout zpráv o vysychajících tocích a
nádržích nejen v Evropě. I u nás při procházce podél potoka Malé a Velké
Libavy je patrný výrazný pokles průtoku vody a není to hezký pohled. Bohužel
tato realita nás nutí k přemýšlení a hledání nových řešení zejména v oblasti
nakládání s vodami. Stejně tomu bude i u nás v obci a naší snahou bude
v budoucnu vodu zadržovat a hledat řešení, která nám v této oblasti budou
pomáhat. Některé projekty jako je revitalizace rybníčka, jsou již v běhu a další,
jako je retenční nádrž na dešťovou vodu, připravujeme. Všechny tyto kroky jsou
dle nás velmi důležité a věříme, že jsou jen začátkem.
Končí prázdniny. Čas, kdy zejména děti užívaly své nejoblíbenější a částečně
bezstarostné období. Každý z vás má plno nových zážitků z dovolených a
z prázdnin. Někteří smutní, že končí léto. Podzim klepe na dveře, ale i ten má
své kouzlo. Věříme, že ještě porostou houby, lesy se nám začnou krásně
vybarvovat. Zahrádkáři začnou zavařovat a sklízet své poslední výpěstky, o
které se celé léto starali. V oblastech na Moravě začíná vinobraní a milovníci
vína naopak teprve plánují, jak užít právě toto nastávající období. Na každé době
tak vždy najdeme něco krásného, a něco na co se těšíme a připravujeme.
S příchodem podzimu také končí volební období 2018 – 2022. V září nás čekají
nové volby do zastupitelstva obce. Všem zastupitelům patří poděkování za jejich
nasazení, odvedenou práci, věcné připomínky, náměty a jejich úsilí. Ne vždy to
je totiž tak jednoduché, jak bychom si představovali. Byrokracie a spoustu
úředních povinností nás často brzdí a realizace projektů se tak někdy výrazně
prodlužují. To ale není důvod k tomu, abychom ve svém snažení polevovali,
spíše naopak, a tím se také řídíme. Poděkování také patří všem občanům, kteří
se podíleli na organizaci kulturních a společenských akcí. V průběhu těch
posledních 4 let se jich i přes pandemická opatření nakonec uskutečnilo mnoho.
Věříme, že tradiční akce se budou konat i nadále a že se budeme opět potkávat a
společně bavit.

2

č. 42

ZÁŘÍ 2022

Návštěva hejtmana Karlovarského kraje
V červenci do naší obce zavítal hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek
s radním pro oblast rozvoje venkova Ing. Vítem Hromádko. Seznámili jsme je
s probíhajícími i plánovanými investičními akcemi. Navštívili knihovnu,
společenský sál a nahlédli do naší školy, kde právě probíhala rekonstrukce
kuchyně. Na Kolové jsme prošli novou naučnou stezku jejíž součástí je i tůně,
na jejíž vyčištění přispěl právě Karlovarský kraj. Pan hejtman nám potvrdil, že
úprava křižovatky při vjezdu do Libavského Údolí je na seznamu investičních
akcí, které by měly být zahájeny roce 2023.

4x foto – tisková mluvčí K. Kraje
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Štěkot psů z věznice na Kolové
Občané Kolové opět dali podnět k prošetření obtěžujícího štěkání psů, kterou
jsme přeposlali vedení věznice. Věříme, že nyní se situace uklidní. Odpověď
naleznete níže.
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Snížení spotřeby elektrické energie
V roce 2021 jsme využili výhodný Státní program na podporu úspor energie a
vyměnili v Libavském Údolí i na Kolové všechna svítidla veřejného osvětlení
za nová úsporná LED stmívatelná. A výsledek? Úspora 65%. V této době, kdy
ceny energií letí nahoru, je to vynikající zpráva pro náš rozpočet.

Den obce 27.8.2022
Dopoledne proběhl 3. ročník nohejbalového turnaje o Pohár starostky. Ten
vybojoval tým z Kynšperka ve složení Standa Marek, Václav Chalupa a Zdeněk
Nauš. Gratulujeme!

foto – P. Gajičová
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Odpoledne pak pokračovala zábava v areálu společenského sálu. Pěkná hudba,
dobré občerstvení, zábava pro dospělé i děti.

foto – P. Gajičová
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Rekonstrukce kuchyně v ZŠ
Všichni dělali maximum, aby 1. září byla nejen kuchyň, ale celá ZŠ i MŠ jako
ze škatulky. Uznání patří řemeslníkům, paní ředitelce a všem zaměstnancům,
kteří se celé prázdniny společně a neúnavně podíleli na tom, aby ta naše školička
byla krásná a útulná.

foto – P. Gajičová
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Zahájení školního roku 2022/2023
I letos jsme přišli přivítat naše prvňáčky, který je letos osm. Všichni dostali od
obce drobné dárky s přáním, aby se jim ve škole líbilo a dobře dařilo.

Foto – M. Bobčík
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PŘIJĎTE K VOLBÁM

Volby do zastupitelstva obce Libavské Údolí
ve dnech:
23. září 2022

14.00 – 22.00 hod

24. září 2022

8.00 – 14.00 hod

volební okrsek č. 1 Libavské Údolí čp. 110
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Něco pro volný čas ☺.

libavskeudoli.cz (PG a MB)
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