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Vážení občané,
za pár dní zde máme
vánoce
a utekl nám zase
jeden rok. Pevně doufám, že
se nám všem podařilo splnit si
alespoň něco z toho, co jsme si
předsevzali a pokud ne, tak se
to jistě podaří v roce příštím.
Proto mi dovolte, abych Vám
k vánočním svátkům a do
Nového roku, popřál štěstí,
lásku,
rodinnou
pohodu
a hlavně zdraví.
A protože se blíží vánoce,
tak stručně pár optimistických
slov k naší obci. Dotace z operačního programu Ministerstva
životního prostředí na bezdrátový rozhlas obce Libá,
Hůrky a Sorkova ve výši
1 050 000,-Kč byla schválena.
Po zdlouhavém jednání je
k podpisu připravena smlouva
s Pozemkovým fondem ČR,
o bezúplatném převodu p.p.
č. 717/2 o velikosti 7240 m²
na obec Libou. Pozemek se
nachází na prostranství pod
hradem a je pokračováním
nynějšího prostoru, na kterém
se konají Letní slavnosti, směrem pod továrnu bývalé Tosty.
Ucelením celého prostranství
získáváme do budoucna možnost obnovení parku pro procházky a relaxaci nás všech.
Závěrem mi dovolte poděkovat Vám všem, sportovnímu
klubu, dobrovolným sdružením,
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organizacím či jednotlivcům,
kteří jste se jakkoli zasadili
o rozvoj a dobrou pověst
naší obce. Vážím si toho.
Do Nového roku Vám všem
přeji ještě jednou, jen a jen to
nejlepší. M. Vondrášek

Rozsvícení vánočního
stromu v Libé
První adventní neděli 2. 12.
2012 se na náměstí v Libé od
17.00 hodin konalo rozsvícení
vánočního stromu. Úvodem
zazpívaly děti z naší školy
a poté se představil ženský
pěvecký sbor Špalíček z Chebu.
Odhadem se zúčastnilo kolem
sta občanů Libé, Hůrky
a Sorkova. Akci organizoval
a zajišťoval Obecní úřad.
Snažili jsme se o co nejnižší
ceny nabízeného občerstvení a
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budeme to tak dělat i nadále.
Jistě nikdo nepřehlédl, že
vánoční strom byl letos
přemístěn. Nové místo bylo
vybráno jako vhodnější
z hlediska bezpečnosti dětí,
je lépe oddělené od přilehlé
hlavní komunikace.
Doufáme, že Vám, kteří
jste se přišli podívat a
ve vánočním duchu se
setkali se svými kamarády,
známými či sousedy, se
akce líbila a na Vás ostatní
se těšíme v roce příštím.
Závěrem chceme poděkovat
firmě Auto Yetti s.r.o., která
sponzorsky přispěla na vánoční výzdobu.
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Mikulášská nadílka
K vánočnímu času neodmyslitelně patří i Mikulášská
nadílka. Tu již tradičně uspořádal pro naše nejmenší obyvatele ve středu 5. 12. 2012
v sále restaurace U Bohouše
místní Svaz žen. Loutkové
divadlo Špalíček z Chebu zahrálo pohádku „Dva beránci
a ospalý čert“, která se dětem
moc líbila. Děti soutěžily
o vánoční perníčky a celou
akci zakončila diskotéka se
soutěží o „čertovské rohy“. Za
všechny děti tímto Svazu žen
velice děkujeme.

Pozvánka na plánované akce
V pátek 14. 12. 2012 od 14.30 hodin se na prostranství pod
hradem bude konat „vypouštění balónku s přáním Ježíškovi“.
Jako občerstvení bude svařák a gulášová polévka, čaj pro děti
zdarma. Balónky a plyn jsou zajištěny, těšíme se na vaši účast.
Akci pořádá svaz žen.

OZNÁMENÍ
Ordinační doba nového
praktického lékaře v Libé
bude každé úterý
od 12.00 do 14.00 hodin.
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V sobotu 15.12. 2012 se od 17.00 hodin bude konat tradiční
vánoční setkání u kapličky na hranicích na Selbské. Dětem
bude Mikuláš rozdávat vánoční balíčky, samozřejmostí je
občerstvení a živá hudba našich německých přátel. Za Libou
budou občerstvení zajišťovat Dobrovolní hasiči z Libé a pan
R. Klauda za restauraci U Bohouše. Od 16.00 hodin bude na
náměstí připravena Avie dobrovolných hasičů, která se bude
průběžně starat o odvoz zájemců na místo konání. V letošním
roce je předpokládána větší účast občanů z Německa a vánoční
setkání na hranicích bude natáčet i německá televize BR.
Nenechme se zahanbit a přijďme také v co největším počtu.
V neděli 23.12. od 09.00 hodin bude Rybářská společnost
Libá na náměstí prodávat kapry. Dle sdělení p. J. Kühna je jako
občerstvení tradičně zajištěn „svařák“.
31.12. 2012 se v Country restauraci Rossmarie koná silvestrovská
akce ve stylu převleků Mafiáni a jejich společnice. (20 léta
minulého století) Info a rezervace u paní M. Friedrichové.
31.12. 2012 se koná silvestrovské posezení v restauraci
U Bohouše, rezervace stolů u p. R. Klaudy.

