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Vážení spoluobčané!
Dovolte mi, abych Vás srdečně
pozdravil při dalším vydání místních
novin a stručně popsal, co se událo
v uplynulých měsících.
Jak jste si jistě všimli, zastupitelstvo
obce rozhodlo, že se naše obec bude
snažit letní údržbu Libé (sekání, prořezávky náletů a úklid) řešit vlastními
silami a prostředky. Důvodem byla
snaha o úsporu finančních prostředků
a posílení soběstačnosti obce. V předchozím roce se částka za tyto služby pohybovala ve výši cca 150.000,-Kč. Nově
byl zakoupen obecní traktor, kterým
je prostřednictvím dobrovolné práce
bez nároku na mzdu upravován hřbitov, areál u školy a prostor pod hradem,
dále pak druhá motorová kosa, vše za
celkem 83.000,-Kč. Prácemi byli pověřeni místní brigádníci. V současné době
se celkové náklady za nakoupené stroje
a mzdy pohybují ve výši 115 000,-Kč,
úspora je tedy více než zřetelná. V příštím roce pak již nebudou třeba investice do strojového vybavení. Samozřejmě
velmi pomohli také účastníci dobrovolných brigád, při kterých byly vyčištěny
cesty v parku u zámku a uklízena veřejná prostranství. V příštím roce bychom
několik veřejných brigád opět rádi
zopakovali. Za pomoc a účast patří
občanům obce mé velké poděkování.
Byly provedeny menší opravy jako
výměna dřevěného zábradlí, od zatáčky
pod zámkem natřena některá kovová zábradlí, altán a lávka pod hradem,
srovnáno prostranství s kontejnerem
naproti kostelu, vyčištěna kamenná
zeď u silnice naproti zámku, kamenivem vyspravena vodou stržená cesta na Dubině. Z důvodu havarijního
stavu byla opravena dešťová kanalizace
na náměstí, kanály u č.p. 93 a prodloužena u domu č.p. 110. Ve spolupráci
s místními rybáři byla betonem opravena poškozená hráz rybníku Kladivo,

kamenivem dosypána hráz Kamenného a Továrního rybníku. Dětské hřiště
bylo oploceno díky finančnímu daru
firmy Bazalt s.r.o. provozující kamenolom Libá, další spolupráce na obnově sportovišť a veřejných prostranství
je plánována.
Na Hůrce byla dokončena poslední část nového vodovodu od farmy
p. Vacka směrem k areálu spol. Mavex,
nyní je vodovod přebírán do správcovství spol. Chevak. Probíhá přístavba
hasičské zbrojnice svépomocí, na kterou sponzorsky přispěl p. Vacek částkou
5000,-Kč, jednání s dalšími sponzory
probíhá. Velký dík za dobrovolnou práci ve volném čase patří našim hasičům.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o opravě cesty za hřbitovem k rodinným domům a směrem ke schodům za kaplí.
Maximální „únosná“ cena byla stanovena na 350 000,-Kč a bylo vypsáno
výběrové řízení, ve kterém uspěla firma
CHETES s.r.o. s konečnými celkovými
náklady nižšími než 200 000,-Kč. Za
tuto částku nebylo možno opravit veškeré komunikace v této lokalitě, jako
prioritu, a to především z důvodu její
frekventovanosti, jsme proto zvolili příjezdovou cestu od hlavní silnice
směrem ke schodům. Zdůrazňuji, že se
nejedná o novou asfaltovou vozovku,
která je zatím nad naše možnosti. Cílem byla snaha zlepšit životní podmínky občanů dané lokality alespoň tímto
„provizorním“ způsobem.
V souvislosti s tím bych rád oslovil místní mladé motorkáře, aby omezili své „spanilé“ jízdy po obci a nepředváděli svá umění s hrabáním
koly a točením na místě a zejména
na komunikaci za hřbitovem a v parku
pod hradem. Velké množství občanů
již avizovalo své zdravé naštvání na
hluk při bezdůvodném pojíždění obcí.
Vzhledem k těmto skutečnostem bude-

5. ročník
me nuceni přijmout patřičná opatření.
V současné době je společností
A69 – architekti s.r.o. zpracováván
projekt revitalizace parku pod hradem,
okolí rybníku Kladiva a územní plán.
Obě akce jsou ze strany zhotovitele
v časovém skluzu, projednáváme žádosti o prodloužení termínů.
Dále byla zastupiteli p. Najmanovou, Hallou a Vondráškem zpracována
a podána žádost o příspěvek na revitalizaci první etapy náměstí. V této fázi
by se jednalo o srovnání plochy na místě bývalého kina, postavení nové opěrné zdi, oddělení vozovky obrubníkem
a upravení povrchu dlažbou. Těsně
před uzávěrkou tohoto čísla nám bylo
bohužel sděleno, že jsme v konkurenci
57 projektů z celé republiky neuspěli.
Velmi nás to mrzí a budeme hledat další
možnosti financování.
V měsíci listopadu bude obcí
investováno 20 000,-Kč do veřejného osvětlení na Hůrce, další finance
na tuto akci byly zajištěny sponzorsky.
Na základě žádosti spol. Renovum
se ZO Libá rozhodlo přistoupit na definitivní převod areálu Dubina na tuto
společnost. Vycházeli jsme z toho,
že veškeré relevantní právní akty včetně
převodu v katastru nemovitostí proběhly již v roce 2010. Je nutno uvést,
že nikdo další již zájem o využití objektu neprojevil. Stavba nadále chátrá
a opakovaně se zde objevily pokusy
o krádeže. Majitelé zámku v Libé, manželé Griněvovi, projevili vůli areál zachránit. Pokusí se zde o založení mezinárodní fotbalové školy a pokud možno
i vytvoření nových pracovních příležitostí pro občany Libé, Hůrky a Sorkova.
Závěrem Vám všem přeji příjemné
prožití Vánočních svátků a do Nového
roku hlavně zdraví, štěstí, spokojenost
a spousty úspěchů v osobním i pracovním životě.
Miloš Vondrášek
starosta obce
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Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu na náměstí
První adventní neděli, tj. 27. 11.
2011, se v 17.00 hodin proběhlo na
náměs
tí slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Vánoční koledy zazpíval dětský školní sbor a chebský

ženský pěvecký sbor Špalíček. Byl
připraven tradiční „svařák“ a občerstvení. Novou tradici předvánočního
setkávání přišlo podpořit na 120 občanů.

Navázána spolupráce s dobrovolným
svazkem obcí Mariánskolázeňsko
V srpnu iniciovala J. Najmanová jednání vedení obce s manažerem
dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko v souvislosti s navázáním
budoucí spolupráce v oblasti dotační
politiky a rozvoje obce Libá. Dobrovolný svazek venkovských obce Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart,
Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy,

Velká Hleďsebe a Vlkovice. Předmětem činnosti a cílem Svazku je spolupráce obcí, ochrana a prosazování
společných zájmů obcí v rámci rozvoje
(životní prostředí, územní plánování,
podpora malého a středního podnikání, bydlení, školství, využití volného
času, doprava, turistický ruch, péče
o památky, informatika, a.j.), zabez-

Vánoční setkání
na hranicích

V sobotu 10. 12. 2011 od 17.00
hodin se koná tradiční vánoční setkání na hranicích. Zahájení a ukončení
zajistí naši němečtí přátelé zahráním
na „alpské rohy“, můžeme se těšit na
živou hudbu a občerstvení, pro děti
budou připraveny vánoční balíčky.
Od 16.00 hodin bude pro zájemce
zajištěna kyvadlová doprava z náměstí
v Libé a zpět.
pečení koordinovaného postupu obcí
při všestranném rozvoji oblasti, včetně zajišťování příslušných finančních
zdrojů.Výkonná rada Mariánskolázeňska v říjnu spolupráci odsouhlasila a my se tak nyní můžeme těšit na
přípravu projektů, které by měly vést
k realizaci investičních akcí vedoucích
k rozvoji Libé.

Webové stránky obce Libá
Do konce letošního roku dojde
ke změnám webových stránek naší
obce. Budou zpřehledněny, aby byly
daleko intuitivnější. Navíc je do budoucna plánováno vložení turistické
mapy, na které bude možno plánovat výlety v okolí obce, vypočítat dél-

ku trasy nebo převýšení jednotlivých
výletů. Mapa dále umožňuje vkládat
kulturní památky, turistické zajímavosti a místní podnikatele. Informace
je možno vkládat s fotografiemi a popisem nabízených služeb. Dále je plánována možnost registrace osobního

letecké foto obce Libá
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e-mailu
na obecních stránkách
a veškeré informace Vám budou
následně
automaticky
hromadně zasílány. Pro ty, kteří stránky
obce dosud nenavštěvují, uvádíme
kontakt: http://www.obec-liba.eu
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Letní slavnosti přátelství
Tradiční Letní slavnosti přátelství
se uskutečnily od 19.8 do 21. 8. 2011.
Vyšlo to nejlepší počasí, které jsme
si mohli přát, což se projevilo na vysoké návštěvnosti. Jestli nepadly rekordy
v návštěvnosti a výtoči piva, tak jsme
jim byli jistě velmi blízko. V pátek
k poslechu zahráli skupiny Attacus, Gibon´s, All Right a Plectrum.
V sobotu dopoledne se konaly závody
historických traktorů do vrchu. Za účast
a organizaci děkujeme Traktor klubu
Skalná, rovněž p. Grisníkovi z Hranic
u Aše, který předvedl svá historická
vozidla. V průběhu soboty vystoupila skupina historického šermu Rectus
a orientální tanečnice Malika Lajla.

Přes jezírko pod zámkem byla natažena
lanová dráha, o kterou se starali manželé Kulhaví. Tradičně byly přítomny
kolotoče a děti se mohli svézt na koních.
K tanci a poslechu zahrály skupiny Jardys Band, Quo Vadis a hlavní kapella
večera Koala Band. Půlnoční ohňostroj,
sladěný s reprodukovanou hudbou skupiny Scorpions, se velice vydařil.
V neděli k tanci a poslechu
až do 17 hodin zahrála Parohanka. Doufáme, že každý našel něco
podle svého gusta. Ke slavnostem
byla zpracována a podána žádost
o dotaci, její výsledek není dosud
znám. Všem ostatním sponzorům
velmi děkujeme.

letní slavnosti

pásový traktor

ohňostroj

letní slavnosti

Nákladní doprava
v obci – otevřený
dopis dopravcům
Vážení dopravci,
vzhledem k tomu, že od občanů
obce Libá neustále dostávám podněty
a stížnosti na nadměrný provoz nákladní dopravy, jako starosta obce Libá
se na Vás obracím s žádostí, abyste
v souvislosti s dopravou z místního kamenolomu oslovili řidiče vozidel svých
firem a nabádali je k ohleduplnému
a pomalému projíždění obcí Libá.
Mimo přetížení a poškozování kapacitně nedostačující místní komunikace jsou problémy zejména s rychlostí vjíždění do obce a vysoká hlučnost
prázdných souprav na již poškozené
vozovce. Nemusí být ani překročena
povolená padesátikilometrová rychlost
v obci a už při této je hluk v brzkých
ranních hodinách pro obyvatele velmi
nepříjemný. Při zpomalení na třicetikilometrovou rychlost na úseku dlouhém
300 m vedoucí přes naši obec snad nedojde k tak výrazné časové prodlevě,
která by způsobila nějakou citelnou
újmu na fungování Vašich firem.
Rád bych podotknul, že při výjezdu směrem na obec Hazlov, není žádný prostor pro vybudování chodníku.
V tomto úseku často chodí dospělí i děti
a v současné době není jiné přístupové
cesty k této části obce, poště a obecnímu úřadu. Naštěstí dosud nedošlo
k žádnému neštěstí, ale vzhledem k tomu,
že i protijedoucí vozidla zde mají problémy s vyhýbáním, jedná se o velmi
rizikové místo. Proto zejména na tomto úseku je opravdu zapotřebí zvolnit
rychlost jízdy, čímž by se zmírnila hlučnost a došlo alespoň trochu ke zvýšení
bezpečnosti.
Proto Vás jako majitele firem
žádám, abyste v tomto duchu oslovili své zaměstnance a požádali je,
aby maximálním možným způsobem
respektovali pravidla silničního provozu a velmi ohleduplně a s citem projížděli obcí. Vy k nám potřebujete jezdit,
my zde žijeme. Z toho bychom ve vzájemných vztazích měli vycházet.
Děkuji za vstřícné jednání a pochopení.
Miloš Vondrášek
		
starosta obce
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Z činnosti ČSŽ o.s. Libá

Křest nového CD

Letošní Den dětí se nesl v duchu radovánek ve „Šmoulí vesničce“. Každý si přišel
na své – soutěže, voda, lanovka, zmrzlina, odměny. Děkujeme všem spolupořadatelům a sponzorům a těšíme se na oslavy s Vámi všemi v roce 2012. 24. 9. 2011 jsme se
za krásného počasí podívali po okolí Libé na „Pochodu podzimní přírodou“. Dvacet
pět účastníků zamířilo na hrad Seeberg. Po prohlídce hradu a občerstvení v místní
restauraci jsme na zpáteční cestě opékali buřty u konírny na Seebergu. Děti při odpočinku kreslily mapu trasy pochodu, nebo co se jim na výletě nejvíc líbilo. Výstavu
jejich dílek jste si mohli prohlédnout ve výloze prodejny U Vokurků.

Ve večerních hodinách 19.11. 2011
v Country restauraci u Rosmarie proběhl křest nově vydaného hudebního
CD s názvem „LIGA VYJMECNYCH“,
místního autora Bobixe. V Libé se širší
veřejnosti představil krátkým vystoupením na Letních slavnostech a jeho
hudební klipy můžete shlédnout rovněž
na You Tube. Přejeme další úspěchy
a spousty tvůrčí fantazie.

Připravované akce do konce roku:
5. 12. 2011 opět na sále U Bohouše bude od 16.00 hodin Mikulášská nadílka.
Čertovský doprovod je samozřejmostí. Příjem balíčků od 15.30 hodin.
9. 12. 2011 se zapojíme do celostátního pokusu o vytvoření rekordu ve vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi. Sraz všech je v 14.30 na místním náměstí, kde
si každý (dítě i dospělý) napíše své přání Ježíškovi a v 15.15 hodin na signál z radia
Impuls všechna přáníčka společně vypustíme. Poté společně doozdobíme obecní
vánoční strom. Kdo chce, aby na obecním stromě visela jeho ozdoba, přinese
jí s sebou. Pro zahřátí chystáme gulášovou polévku (pro děti zdarma), čaj, svařák
a vše, co k vánočnímu zdobení patří.
17.12.2011 zveme všechny seniory do kavárny U Bohouše na Setkání seniorů.
Jako vždy od 14.00 hodin s hudbou Duo Plachý.
Jarmila Cigáňová

křest CD

Oprava kostela
sv. Kateřiny v Libé
šmoulí den

pochod na Seeberg
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Jak jste jistě všimli, došlo k opravě římsy a fasády čelní strany kostela
sv. Kateřiny v Libé.
Oprava byla provedena na náklady
Římsko-katolického farního úřadu.
Bohužel na kompletní opravu této
vzácné barokní stavby, nejsou dostatečné finanční prostředky. Můžeme se těšit
na vánoční mši s P. Mgr. Janem Janečkem, která se bude konat 24. 12. 2011
od 16.00 hodin.

nová fasáda průčelí kostela
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Za MŠ Libá
Vážení spoluobčané!
Naši školu v letošním školním roce
2011/2012 navštěvuje celkem 58 dětí
a žáků. 28 dětí je v MŠ a ZŠ navštěvuje
30 žáků ve dvou třídách pěti postupných
ročníků.
Školní práci není třeba zmiňovat,
protože tu všichni dobře známe. Co je
však zajímavé a čím se můžeme chlubit, je to, že se nám podařilo vybavit
školu, respektive třídu starších žáků
(3. až 5. ročník) interaktivní tabulí. Žáci
mají k dispozici 7 nových notebooků
a zajímavý software. Od letošního školního roku je veškerá technika v hodinách
aktivně využívána, žáci denně pracují
s tabulí a aktivně i na noteboocích. Práce
žáků tak splňuje požadavky, které na nás
klade náš vzdělávací systém.
Pro zpříjemnění pobytu v prostorách
školy je třeba také prostory upravovat.
Žáků přibývá, prostory byly třeba rozšiřovat a uplynulo již řadu let, kdy nám
pomoc při úpravách nabídl sám zřizovatel. Na úpravách školy se tedy podílíme
hlavně sami a díky pomoci všech dobrých lidí, hlavně rodičů a zaměstnanců,
se nám úpravy daří. Na konci prázdnin
jsme si opravili a vymalovali zničenou školní družinu. Jak vypadala před
a jak vypadá nyní, je patrné z fotek
na našich stránkách. V měsíci listopadu
se chystáme vymalovat prostory chodby
na schodišti.

Moc bych chtěla poděkovat všem,
kteří jakkoliv škole pomohli, jmenovitě
panu Kněžíčkovi ml., který nám vybudoval nové rozvody elektřiny, instaloval
digitální techniku z jedné třídy do druhé
a provedl řadu dalších prací. Panu
Mádlemu, který vždy ochotně pomáhá
a nyní staví dřevěné patro v herně školky, které rozšíří dětem herní plochu.
Na tuto stavbu byly také použity finanční
prostředky pana Pavla Nedvěda, který,
díky jeho darům, stojí u začátku změn
v naší škole. Děkuji samozřejmě všem,
kteří nám jakkoli pomohli.

A co schází dětem? Je to vybavení
školní zahrady. Letos jsme totiž museli zlikvidovat shnilé stávající prolézačky.
S pomocí přišli manželé Keslovi, kteří škole věnovali 5 tisíc korun a velmi
si přejí, aby se k nim přidali další rodiče
a všichni ti, kteří by mohli a chtěli dětem
v naší školce a škole zpříjemnit prostory
zahrady. Žádám tedy za ně a hlavně za děti,
přijďte, jestli můžete, a věnujte jakýkoliv
obnos na zařízení zahrady. Nebo znáte
někoho, kdo by mohl pomoci? Vše samozřejmě proběhne přes darovací smlouvu.
Udělejme, prosíme, dětem radost!

halloweenský večer
Začátkem prosince proběhne ve
škole den otevřených dveří, aby všichni,
kteří naši školu ještě nenavštívili, mohli vidět, kde se naše děti vzdělávají.
Sledujte naše webové stránky, kde bude
upřesněn termín.
Děkujeme a všem přejeme se všemi
dětmi a zaměstnanci školy krásné Vánoce a příjemný nový rok.
		
Marie Sirakova
ředitelka školy

školní výlet do Prahy

halloweenský večer
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Přivítání prvňáčků
Letošní rok do Libské ZaMŠ
nastoupilo 7 nových prvňáčků. Všichni byli první školní den staršími
žáky slavnostně pasováni na školáky,
dostali dárečky na uvítání a seznámili se svojí učebnou. Přejeme novým
žákům spoustu studijních úspěchů
a ať se jim ve škole stále líbí.

pasování prvňáčků

první školní den

Hohenberg a.d. Eger
Rovněž v našem partnerském městě došlo ke změně ve vedení radnice.
Nástupcem všem známého a dlouholetého starosty p. Dietera Thomy, který
ze zdravotních důvodů ukončil svoji činnost ve vedení města, se na jaře

letošního roku stal nový starosta p. Jürgen Hoffmann. Místostarostou zůstává
p. Hans-Jürgen Wohlrab.
Od 23. 7. 2011 do 25. 7. 2011
se v Hohenbergu konal tradiční Wiesenfest. Zástupci obce Libá

se zúčastnili oficiálního zahájení
a průvodu. Překrásné bylo zejmén
vystoupení skupiny bubeníků, střelba
z historických zbraní a sólové vystoupení harmonikáře. Celá akce se
vydařila a doufáme, že se za rok
s občany Libé v Hohenbergu uvidíme
ve větším počtu.

Připomínáme:

nový starosta
p. Jürgen Hoffmann

Wiesenfest Hohenberg a.d. Eger
vypouštění balonků

Také na letošní sezónu Obec Libá
zajistila předplatné do ZPČ divadla
v Chebu. Vstupenky zdarma jsou k dispozici na OÚ Libá, lze je zamluvit na
tel. č. 354595285, mobil 608141063,
email: podatelna.liba@seznam.cz. Odjezd autobusu vždy v 18.15 hodin z náměstí (též zdarma). Představení pro naši
skupinu jsou vždy v sobotu od 19.00
hodin.

Přednáška k historii Dubiny
Dne 24. 8. 2011 v kavárně restaurace U Bohouše proběhla přednáška
o historii osady Dubina. K přednášce
byly promítány dobové dokumenty,
fotografie, mapy a kresby. Za poutavé povídání děkujeme místostarostovi
Mgr. Karlu Hallovi, řediteli Státního
okresního archivu v Chebu. Pokračo-
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vání je plánováno na měsíc leden 2012,
kdy se můžete dozvědět něco o historii
obce Libá. Vzhledem k velkému zájmu
občanů se přednáška plánuje v sále restaurace U Bohouše. Termín konání
bude v měsíci lednu vyvěšen na úřední
desce, dveřích obecního úřadu a nástěnce u potravin.

přednáška k historii Dubiny

prosinec 2011

Narodili se

Informace pro obyvatele
Nebezpečný odpad, lednice, pračky, pneumatiky bez disků apod. je možno
nadále ukládat do kontejneru naproti kostelu. Prosíme nenechávat odpad v okolí
kontejneru.
Od prvního 11. 2011 došlo ke změně ordinačních hodin MUDr. J. Kundráta, které
jsou nyní od 10.00 hod. do 12.00 hodin.
číslo účtu obce: 781902399, kód banky 0800

Pšenička Lukáš		
Hrůzová Natálie		
Matfiak Tomáš		
Mrvová Miroslava		
Kalná Jesica		
Aišmanová Anna Kateřina
Hallová Nela		

variabilní symbol komunální odpad: 1337 + čp. domu plátce

2/2011
4/2011
4/2011
6/2011
7/2011
8/2011
9/2011

Vítání občánků proběhne v sobotu
17. 12. 2011 od 10.00 hod.
v obřadní síni OÚ Libá.

variabilní symbol poplatek pes: 1341 + čp. domu plátce
variabilní symbol vodné Hůrka, Sorkov: 2310 + čp. domu plátce
variabilní symbol ke správnímu poplatku: 1361 + čp. domu plátce

† Opustil nás

Oprava zámku v Libé pokračuje
Současně s opravou kaple pokračuje i oprava zámku, nyní je rekonstruováno jeho průčelí. Při výkopu kanalizace se podařilo objevit zasypaný kamenný most vedoucí od hlavní brány směrem k věži. Jeho lokalizace je velkou
senzací, protože nám pomáhá lépe určit vstup do hradu a přesně ohraničuje
i vodní příkop, který byl ve středověku stěžejní součástí fortifikace hradu. Údajně
by měl být nejstarším v našem kraji. Most lze datovat někam na přelom
14. a 15. století.

Dezider Gábor

24. 7. 2011

Bohužel Vám musíme oznámit,
že 13. 10. 2011 zemřel dlouholetý
mecenáš Libských novin, tiskař
p. Adolf Singer z Hohenbergu.

Významná
životní jubilea
v prvním
pololetí 2011:
Gašpárová Jůlia
Fedáková Lieselote
Chalupná Marie
Schmierlerová Mária
Kopřivová Zděnka
Pataráková Zuzana
Ročková Berta
Rossmeisslová Markéta

oprava zámku v Libé

75 let
91 let
75 let
70 let
75 let
80 let
75 let
90 let

Pro zajímavost statistické údaje k 31.10. 2011
•
•
•

Od 1.1. 2011 bylo na OÚ Libá ověřeno 70 podpisů a listin za celkovou částku 2100,-Kč.
Od 1.1. 2011 byly OÚ Libá provedeny 3 svatební obřady.
Od 1.1. 2011 OÚ Libá zaevidoval 502 čísel jednacích.

muži celkem 366

Počet obyvatel obce, stav k 31.10. 2011.

do 6
24

7-18
45

19-30
67

31-40
48

41-50
70

51-60
47

61-70
46

71-80
13

81-90
5

91-100
1

do 6
23

7-18
38

19-30
60

31-40
51

41-50
60

51-60
51

61-70
36

71-80
26

81-90
14

91-100
2

do 6
47

7-18
83

19-30
127

31-40
99

41-50
130

51-60
98

61-70
82

71-80
39

81-90
19

91-100
3

celkem za obec 727
ženy celkem 361
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Fotbalový Turnaj v Hohenbergu:
Dne 3. července 2011 se Start Libá zúčastnil fotbalového turnaje v Hohenbergu,
kam byl pozván našim partnerským městem. Naše mužstvo se po několika výhrách posunulo přímo do boje o vítězství v turnaji. Musíme sportovně uznat, že soupeř ve finále
byl lepší, ale i tak je druhé místo v tomto turnaji úspěchem. Konečné pořadí mužstev :

1. VFB Arzberg

4. TUS Erkersreuth

2. START LIBÁ

5. ATS Hof/West

3. FC Hohenberg
-Schirding

6. ATV Höchstädt

Složení: Brejcha Jan, Danč Hynek, Gotthelf Václav, Hrabě Daniel,
Hrůza Štěpán, Kolouch David, Kozák
Pavel, Mezera František, Rossmeisl Jan
a Rossmeisl Jiří. Velmi děkujeme výše
uvedeným hráčům, kteří výborně reprezentovali naší obec pod vedením trenérů Miroslava Švarce a Petra Pavlendy.
Hráči děkují za možnost zúčastnit
se tohoto turnaje a zároveň za konfrontaci s jinými mužstvy ze sousední
země. Tento turnaj byl další příležitostí
k prohloubení vztahů mez obcemi Libá
a Hohenberg a.d. Eger. 		

Vážení sportovní přátelé a fanoušci
TJ Start Libá. Chtěl bych vás ve stručnosti informovat o dění ve fotbalovém
mužstvu. Naši kluci se po roční přestáv-

Fotbal v Libé
ce vrátili do Okresního přeboru v kopané. O post nejlepšího střelce mužstva se
dělí dva hráči: Jiří Rossmeisl a Hynek
Danč. Oba jmenovaní zatížili konta

Výsledek podzimního kola fotbalové sezony
mužstvo

V

R

P

skóre

body

1. Jiskra Plesná

9

2

2

38:12

29

2. FC Vojtanov

8

3

2

37:19

27

3. ZD R. Trstěnice “A”

8

2

3

34:23

26

4. START LIBÁ

8

2

3

34:25

26

5. S. L. Kynžvart

7

3

3

40:20

24

6. SU Hranice

6

4

3

30:19

22

7. T. Tři Sekery

5

2

6

33:23

17

8. Hrozňatov

4

5

4

36:28

17

9. SK ZD Křižovatka

5

1

7

42:39

16

10. Strunal Luby

5

1

7

23:29

16

11. Sokol Lipová “B”

4

3

6

40:34

15

12. FC J. Hazlov

4

3

6

17:25

15

13. Jiskra N. Kostel

1

1

11

10:56

4

14. S. V. Hleďsebe “A”

1

0

12

14:76

3

Dámský klub
Je všeobecně známo, že v obci
funguje spolek žen, který se pravidelně schází první středu každého měsíce v kavárně restaurace u Bohouše.
V rámci setkání jsou konány přednášky o zdravovědě, historii či například
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setkání k MDŽ. Činnost klubu je financována obcí. Proto je pro nás velkým potěšením prohlášení představitelky Dámského klubu, že převezmou patronát nad
úklidem okolí koupaliště, dětského hřiště
a altánku pod zámkem.
Proto zatím bez jmenovitého oslovení
žádáme ty, kteří na některých z uvede-

soupeřů 7 brankami. V závěsu za nimi
se dobře drží František Mezera, kterému chybí jen branka k tomu, aby se dostal na jejich úroveň. Na vstřelení všech
34 branek se podílelo 10 hráčů. Jsme
rádi, že nám do mužstva zapadly posily,
které jsme získali v letní přestávce.
Velký dík za toto mužstvo patří
p. Pavlendovi, který vynaložil nesmírné
úsilí, aby se povedlo toto mužstvo dát
dohromady. Samozřejmě je na místě
poděkovat trenérovi mužstva p. Švarcovi, který má hlavní zásluhu na tom,
že je mužstvo na špičce tabulky. Rád
bych na závěr napsal přání celého
mužstva. Všude, kam jezdíme hrát,
se najde dost lidí, kteří na fotbal
chodí, i když jejich mužstvo je třeba poslední nebo se mu tolik nedaří. Naši
kluci se drží na špičce a na domácí
zápasy nám chodí hodně málo fanoušků. Věříme, že v jarní části si fandové
najdou cestu na hřiště. Za fotbalový tým Start Libá vám přeji klidný
a pohodový závěr roku.
SPOJTU ZDAJ ☺☺☺ A. Turek
ných míst pravidelně vysedávají a přitom jim neustále z rukou upadávají PET
lahve a další odpadky, aby nepřidělávali
členkám Dámského klubu zbytečně práci. Například u bývalé Jednoty, u altánu
i na koupališti je odpadkový koš a těch
pár kroků snad nikomu neublíží. Náklady
na úklid pak platíme my všichni!!!

prosinec 2011

Připraven návrh grantového systému příspěvků
organizacím a spolkům
Na základě návrhu K. Hally
a J. Najmanové odsouhlasilo zastupitelstvo zavedení grantového systému s cílem podpořit ty aktivity,

které přispívají k rozvoji života obce
a podílejí se na zlepšování místního dění. Grantový systém zajistí,
že aktivity budou podporovány prů-

hledným a srozumitelným způsobem,
čímž bude zajištěna transparentnost
celého procesu přidělování veřejné
podpory.

Turnaj v hokejbalu
V sobotu 12. 11. 2011 uspořádala parta sportovních nadšenců na hřišti u školy
turnaj v hokejbalu. Akce se zúčastnilo
na 20 hráčů, rozdělených do 4 mužstev.
Pro hráče a diváky byly připraveny stany
s občerstvením, vítězové a nejmenší hráči dostali pěkné ceny. Kdo konkrétně vy-

hrál, neuvádíme, protože zvítězili všichni,
kteří se akce zúčastnili. Za přípravu turnaje vyslovujeme poděkování p. D. Aišmanovi. Pro velký úspěch se bude v následujícím roce konat III. ročník a věříme,
že se i tato sportovní akce stane novou
tradicí.

turnaj v hokejbalu

stavba stanu

stavba stanu

turnaj v hokejbalu
Vydává Obecní úřad Libá, Libá 220, CZ-351 31; IČO: 002 54 037; www.obec-liba.eu; bankovní spojení: 0781902399/0800; registrace: MK ČR E17573;
Texty neprochází jazykovou úpravou.
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Placená inzerce:

TRUHLÁŘSTVÍ
JOSEF MÁDLE
LIBÁ 39
výroba oken, dveří, restaurátorské práce
DŘEVO LIBÁ s.r.o
prkna, hranoly, trámy, šindele
tel: +420 608 315 785
email: madlejosef@seznam.cz
www.ELCI.cz
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