
léto v libině

V naší obci bude opět díky finančním prostředkům získaným 
z fondů Evropské unie, konkrétně Operačnímu programu Životního 
prostředí, v průběhu letních měsíců hodně živo. Je to zejména kvůli 
podpořeným projektům na rekonstrukci zahrad u mateřských škol 
– budovy u pošty Libina č. p. 211 a budovy na horním konci – Libina
č. p. 94. Obě zahrady budou vybaveny zcela novými herními prvky 
z přírodních materiálů s drobnými terénními úpravami a doprovod-
nou výsadbou zeleně.  Těsně před dokončením je pak i další akce: 
„Zateplení ZŠ Libina č. p. 520“, kdy díky získané dotaci proběhla 
na budově výměna oken, dveří, zateplení stropu i obvodového pláště. 
Součástí projektu pak byla i rekonstrukce kotelny a výměna radiátorů. 
Stavební práce provádí spolenost STAVBY RIO spol. s r. o. Rýmařov. 
V průběhu léta budou dále pokračovat práce na budování kanalizace, 

další dotační akci,  jejíž realizační firmou je společnost KARETA, s. 
r. o. Bruntál, s termínem dokončení díla do 30. 9. 2015. Již v rámci 
nového programovacího období se předpokládá v srpnu 2015 vy-
hlášení výzvy na přijímání žádostí o dotaci pro prioritní osu 3 řešící 
kompletní problematiku odpadového hospodářství a ekologických zá-
těží. Naším záměrem je se v této výzvě ucházet o získání finančních 
prostředků na pořízení kompostérů do domácností. Jak totiž vyply-
nulo z výsledků ankety na webových stránkách obce Libina, občané 
jednoznačně preferují kompostéry před „biopopelnicemi“ respek-
tive nádobami na biologicko rozložitelný odpad, který by se svážel.   

Na druhé straně však naše obec neuspěla s žádostí o dotaci z Re-
gionálního opreračního programu Střední Morava na akci: „Revita-
lizace centrální části obce Libina II“, která zahrnovala vybudování 
parkovišť u nové tělocvičny ZŠ, dále u školní družiny a za zdravotním 
střediskem. Součástí žádosti bylo i vybudování nové lávky přes potok 
na náměstí u bývalé drogerie a chodník kolem budovy knihovny. Mrzí 
mě, že naše žádost nebyla z důvodu velkého přetlaku žádostí podpořena, 
obec se však bude snažit všechny zmíněné lokality revitalizovat bez do-
tace, z rozpočtu obce, a to postupně v rámci svých finančních možností. 
Přeji všem čtenářům léto plné sluníčka a dobré nálady. 
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