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Ú V O D E M S L O V O S TA R O S T Y
Milí spoluobčané, obyvatelé
Libé, Hůrky a Sorkova, do
volte mi pozdravit vás s dal
ším vydáním místních novin.
Blíží se nám zima, nejchladnější
část roku, a všichni očekáváme,
jak se k ní letos matka Příroda
postaví. Meteorologové se přou
ve svých předpovědích. Jedni
očekávají novou dobu ledovou,
druzí zase pravý opak. Ani další
„osvědčené“ indicie nelze pova
žovat za stoprocentně spolehlivé.
Sousedovi zprava vyrostla cibule
se silnou slupkou a sousedce
zdola zase s tenkou. Kdyby tak
chtěla přijít ta pravá „Ladovská
zima“, kterou už jsme dlouho ne
zažili. Bílé vánoce, rozumné
množství sněhu aby si děti užily
sněhových radovánek, dalo se
zajít na běžky a hlavně žádné
dlouhodobé plískanice nebo silné
mrazy. Jak se však říká, přání je
otcem myšlenky, takže raději spí
še očekávejme opakování něja
kého extrému (bílé Velikonoce) a
pokusme se na něj být alespoň
trochu připraveni. Nejen osobně,
ale i v zájmu obecní pokladny
však více fandím sousedce zdola,
totiž té, které se urodila cibule se
slupkou tenkou, očekávající
mírnější průběh zimy. Musím ale
přiznat, že ji stejně, vzhledem
k tomu množství co mi ukazova
la, podezřívám, že ji kupuje
někde v supermarketu.

Obecní rozhlas
Jak jste si možná všimli, byl ne
dávno zprovozněn obecní roz
hlas. V případě naléhavé potřeby
bude využíván k rychlému infor
mování občanů, ale i k hlášením
o
kulturním,
společenském
a sportovním dění v obci. Ti, kte
ří budou chtít rozhlasem popřát
svým blízkým k významnému
životnímu jubileu, mají samo
zřejmě také možnost této služby
využít. Postačí se jen domluvit na
Obecním úřadě. Doufám, že mlá
dež již pochopila, co to vlastně je
to významné životní jubileum.
Opravdu nemohu každý týden
přehrávat skupiny typu AC/DC,
nebo hudební žánry jako hip hop
či rap tehdy, když jejich kamarád
slaví své náctileté narozeniny.
Zmiňuji se o tom proto, jelikož
se tu již takové žádosti opa
kovaně objevily. Obecní rozhlas
byl hrazen z dotace Operačního
programu životního prostředí

MŽP. Celkové náklady se vyšpl
haly na 1,059.840,Kč, finanční
podíl obce Libá je v přijatelné
výši 102.968,Kč.
Sportovní
a
volnočasový
areál u školy
Rovněž již byla také dokončena
částečná obnova sportovního
areálu u školy. Na tento jsme zís
kali od Ministerstva pro místní
rozvoj částku ve výši 360.000,
Kč. Obec přispěla svým podílem
ve výši 154.000,Kč. V rámci
projektu si mohly děti samy
navrhnout herní prvky a jejich
rozložení. Budeme se nadále
snažit sportovní a herní prvky
doplňovat. V příštím roce
bychom rádi doplnili další prolé
začky a zaměříme se na spor
tovní hřiště, z kterého hodláme
po celkové rekonstrukci vytvořit
multifunkční sportoviště na tenis,
volejbal,
hokejbal,
florbal,
házenou a další sporty.

Nový dětský volnočasový areál u školy
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Kontejner na nebezpečný
odpad a elektroniku
Po podpisu smluv je i převod
areálu pod lomem, kde v bu
doucnu Obec Libá plánuje
provozovat své vlastní technické
zázemí. O tom již bylo v mi
nulém vydání novin obšírněji po
hovořeno.
Připomínám
jen
informaci, že do tohoto areálu
již byl přemístěn kovový
kontejner na nebezpečný od
pad a elektroniku. Důvodem
byl neustálý nepořádek v jeho
okolí na prostranství pod koste
lem. Mezitím, co byl odvezen
k vyprázdnění, se i stále na jeho
místě hromadily televize, kober
ce či plastové hračky. Normální
by bylo přijít či zavolat na
Obecní úřad a zeptat se, kdy bu
de kontejner zpět a bude možnost
odpad patřičně uložit. Ne všichni
občané ale takto uvažují a raději
pod rouškou tmy televizi či jiné
artefakty pohodí a o víc se nesta
rají.
Zimní údržba obce
V polovině měsíce listopadu vy
vstala velmi nepříjemná situace.
Firma Elči nečekaně vypověděla
poskytování zimní údržby pro le
tošní zimu, tedy posyp komu
nikací a odhrnování sněhu. V této
oblasti jsme plánovali osamo
statnění se až od zimy následují
cí, a proto jsme podnikli
postupné kroky směrem k získání
areálu a zázemí pro techniku ob
ce. Nyní jsme museli okamžitě
zareagovat
urychleným
po
řízením vlastního strojového mi
niparku a letos poprvé bude Libá
ošetřovat své vlastní komunikace
sama. Nebude to úplně jedno
duché, tak nám držte palce,
abychom to se ctí zvládli. Údržba
bude zajišťována vlastními stroji
Hypos a traktorem Zetor 7245
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pozvali k veřejnému projednání
např. v sále restaurace U Bohou
še, pokud to bude možné, kde by
se každý zúčastněný občan mohl
k jednotlivým návrhům vyjádřit
sám i navrhnout úpravy či do
plnění. Jak se říká, víc hlav víc
Revitalizace návsi – II. etapa ví. Jde o to, společně vybrat to
Nedávno proběhlo výběrové nejlepší z navrhovaného.
řízení na druhou etapu revitaliza
ce návsi v Libé. Jedná se o za Zámecká tůň
dání projektové dokumentace až Dále je k podání žádosti do Ope
po stavební povolení, na základě račního programu životního
které
by
byla
provedena prostředí opětovně připravena
komplexní úprava veřejného a již i předložena akce výstavby
prostranství. Maximální cena do zámecké tůně na prostranství pod
výběrového řízení byla stanovena zámkem a je aktivně pracováno
do 300 tisíc korun bez DPH, na podání žádosti do nově
uspěla nabídka za 200 tisíc ko otevřeného Regionálního ope
run. Na zpracování projektové račního programu na akci
dokumentace má zhotovitel, Revitalizace parku v Libé. Tato
projekční kancelář Provod s.r.o. by svým stavebním rozsahem ne
dobu osmi měsíců a poté, pokud postihovala pouze prostranství
budou finanční podmínky obce pod zámkem, ale větší část obce
jen trochu příznivé, mohla by ce směrem k hrázi rybníku Kladivo.
lá tato akce začít. Plánujeme, že
ke zpracování této dokumentace Nové chodníky a kóje na
bude přistupováno formou tzv. kontejnery
„komunitního plánování“, tj. za V příštím roce plánujeme i další
pojení občanů do budoucí podo rozšíření chodníků, úpravy míst
by veřejného prostranství. Poté, u kontejnerů na tříděný odpad
co budou připraveny návrhy v Libé, na Hůrce a Sorkově,
vzhledu návsi, bychom Vás rádi zřízení sběrného dvora v novém
s pluhem a bude parkována v
halách obecního areálu, kam již
byl zavezen posypový materiál.
O případný posyp štěrkem se
nám alespoň letos provizorně po
stará firma Demprastav.
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obecním areálu a další obnovu
přestárlé zeleně. Okrasné stromy
vysázené u Obecního úřadu, na
návsi a u dětského hřiště se ujaly
a doufám, že je už i většina ob
čanů je přesvědčena o tom, že to
byl krok správným směrem.
Osobně se domnívám, že přerost
lé stromy na veřejná prostranství
a do blízkosti budov nepatří, ne
jen z obavy, kdy může někomu
přerostlý strom ublížit na zdraví
nebo poničit nemovitost.
Vandalismus
Jistě vám také neuniklo, že nám
nějaký „umělec“ vyzdobil srdíč
ky zastávku U Hůrky, stromy, si
lnici a další. Lze pochopit, že si
každý v mládí projde více či mé
ně rozpolceným obdobím. Tohoto
talentovaného génia to však po
stihlo pravděpodobně přespříliš
a musel si „ulevit“ tímto nepříliš
vhodným způsobem. Proto Vás
občany prosím o všímavost
k podobným aktivitám. Ať už
byly pohnutky tohoto činu ja
kékoliv, jedná se o čistý vanda
lismus a my všichni se na to
musíme dívat a hlavně finančně
přispívat
na
odstranění
podobných výtvorů.

Výtvory vandalů, chceteli "jmé
na hloupých, na všech sloupích"
maří práci a snahu mnoha lidí
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Oprava povrchu vozovky na
příjezdu na Irsko
V letošním roce jsme ještě stihli
opravit příjezdovou komunikaci
k části obce zvané Irsko. Nejdří
ve bylo provedeno odvodnění
části komunikace. Bohužel jsme
již ale nevystihli ideální počasí na
položení povrchu. V případě, že
by se podklad ještě ani tímto
opatřením dostatečně nezpevnil,
bude v následujícím roce firmou
Algon a.s. převálcován. Algonu
se podařila bezesporu visuálně
lepší práce než v lokalitě za hřbi
tovem, kterou prováděla firma
Chetes.
Mnohá poděkování
Závěrem bych rád poděkoval
všem dobrovolníkům, kteří ve
svém volném čase pracují pro
obec a podílí se tak nezištně na
jejím zvelebování. Velmi si jejich
práce vážím, jejich aktivity jsou
určitě vidět. Také bych rád podě
koval všem aktivním spolkům,
které v Libé fungují. Dobré jmé
no obci udělali naši dobrovolní
hasiči, kteří se aktivně podíleli na
odstraňování povodňových škod,
mnoho hodin odpracovali také na
hasičské zbrojnici, jejíž dokon
čení očekáváme v příštím roce.
Velmi důležitá je také práce
s dětmi v rámci mladých hasičů.
Tyto aktivity hodláme výrazně
podporovat i nadále. Za práci
s dětmi děkujeme také Svazu žen,
který připravil pro naše malé
spoluobčany řadu povedených
akcí, o nichž se dočtete v jiném
článku. Děkujeme také fotbalis
tům, kteří nás úspěšně reprezen
tují na sportovních kolbištích
a pečlivě se starají o hřiště. Velmi
užitečná je také práce rybářů,
kteří nám výrazně pomohli při
úpravách vodních ploch a aktivně
se zapojili i do obnovy zeleně
kolem
rybníků.
Setkávání

organizované Dámským klubem
přivedlo do cukrárny U Bohouše
mnoho zájemců nejen o historii.
Patří jim velký dík za pomoc při
úklidu obce po nájezdech omla
diny zejména u altánu pod hra
dem. Podíl vás všech na
zvelebování obce a péči o spole
čenské vyžití jejích obyvatel je
důležitým vkladem do rozvoje
Libé a okolí.
Vám všem, milí spoluobčané,
přeji klidné prožití Vánočních
svátků a mnoho úspěchů a zda
ru do Nového roku!

Malé ohlédnutí
v naší práci se letos držíme již
zaběhnutých akcí, které jste si
oblíbili a těší nás zvyšující se zá
jem o ně. Tento rok si ovšem
s námi zahrávalo počasí takovým
způsobem, že nám zhatilo téměř
všechny plány. Připomenu jen
pálení čarodějnic s průtrží mra
čen, nebo oslavy dětského dne,
které jsme se pokoušeli uspořádat
na třikrát. Propršela i Vendelínská
drakiáda. O to více si ceníme
všech, které voda neodradila
a pokoušeli se své draky vynést
do oblak. O něco lepší počasí
nám přálo při podzimním pocho
du spojeném s vařením pod ši
rákem. Na pochod se nás vydalo
kolem padesátky a v cíli naší tra
sy jsme vařili v kotlíkách nad
ohništi bramboračky. Každá
z nich měla jinou chuť a všechny
chutnaly náramně.
Do konce roku bychom vás ještě
rády pozvaly na Mikulášské na
dělování na návsi dne 5. 12.
2013, seniory čeká tradiční před
vánoční setkání a snad proběhne
i celostátní vypouštění balónků
s přáním Ježíškovi.
Přejeme Vám všem krásný a pří
jemný podzim.
Za ČSŽ o.s. Libá  J. Cigáňová
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Milí přátelé!
Rok za rokem utíkají a my stále
dokola hodnotíme roky uplynulé
a plánujeme roky další. Práce nad
úpravami a opravami ve škole
nekončí a postupně se plní vše
potřebné. Každý rok máme ra
dost, že se nám opět něco podaři
lo a stejně tomu tak bylo i letos.
V letošním roce jsme si dali za
úkol
přebudovat
pískoviště
a provést výměnu celého plotu
před budovou školy. Dřevo je
materiál krásný, ale nemá
dlouhou životnost, proto jsme ho
vyměnili za materiál, jehož
životnost bude velmi dlouhá.
Plotovky jsou z plastu a pís
koviště je z betonových dílů
(ztracené
bednění)
pokryté
plastovými obrubami, které slou
ží k sezení okolo celého pís
koviště. Šedivou barvu jsme
zaměnili za žlutou a červenou,
aby se dětem na pískovišti líbilo.
Součástí je povinné překrytí a za
stínění.
Několik herních prvků na naší
zahradě doplnily prvky na areálu
před budovou naší školy, za což
obci velmi děkujeme. Děti ze
školky a družiny tak mají kam
chodit, jsou příjemné i lavičky
a také koše, které snad povedou
mládež k tomu, aby neodhazova
la odpadky okolo sebe. Prosila
bych za všechny děti, aby chova
telé psů nevodili své mazlíčky
přes areál a nedocházelo tak
k neznečišťování plochy, na které
děti cvičí a hrají si.
Klidnější období zimy nám snad
zabezpečí nátěr střechy a opra
vený svod dešťové vody.
Vnitřek školy také doznal něko
lika oprav. Bylo dokončeno
chlapecké WC, v koupelně MŠ
vyměněny baterie za pákové
a renovovány stoly v jídelně.
V kuchyni začal s vařením po
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máhat konvektomat. Velkou
úsporou elektrické energie bude
obnovení plynového vedení do
kuchyně a zakoupení plynového
sporáku, který nahradí stávající
elektrický, dnes pro své časté zá
vady již nevyhovující.
Toto byl výčet větších letošních
prací a zanedlouho budeme
plánovat ty další.
V roce 2013 byly škole navýšeny
finanční prostředky od obce
právě na opravy a obnovu toho
nejdůležitějšího, což bylo prove
deno. Obci za toto mnohokrát
děkujeme a žádáme, aby i v dal
ším roce nám byla finančně ná
pomocna. Již dnes víme, že bu
deme muset řešit např. zvlněnou
krytinu ve cvičebně školy a hygi
enickou místnost v přízemí bu
dovy (umývárnu). Ale to až příští
rok!
Abychom nezapomněli na ty naše
nejmenší, musím připomenout
stránky školy (www.zsliba.cz),
kde se snažíme aktualizovat
školní akce. Děti si tak mohou
připomenout, co prožily a rodi
čům můžeme přiblížit dění naší
školy. Největší akcí tohoto
podzimu byla dvoudenní exkurze
do Prahy za historickými památ
kami a exotickými zvířaty v
ZOO.

Vánoční besídka, která nás čeká,
se bude opět konat ve dvou dnech
a to z důvodu malých prostorů
a velkého počtu dětí. Snad vše
zvládneme jako vloni a budeme
se těšit na vaši návštěvu.
Do příštího roku přejeme všem
dětem i vám hodně úspěchů
a pevné zdraví.
M.Sirakova  ředitelka školy

Výlety do Prahy a Hohenbergu

Pasování prvňáčků
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Významné životní
jubileum

Kulturní program
na prosinec

Dne 8. října jsme s paní Boženou
Kočárníkovou oslavili její vý
znamné životní jubileum 95 let.
Jménem Obce Libá a všech jejích
občanů přejeme vše nejlepší,
pevné zdraví, mnoho spoko
jenosti, štěstí a dalších let strá
vených v rodinném kruhu.

Mikuláš pro děti
(nadělování na návsi)
5.12. od 16.30
pořádá ČSŽ a Obec Libá
Vánoční setkání
(candrbál) seniorů
8.12. od 14.00 hod.
v Kavárně u Bohouše

CENTRUM MALÝCH DĚTÍ V LIBÉ
Libá 36, Libá
Veselá vybavená herna s hodnými a hravými tetami.

Vánoce na hranicích
2013
14. prosince
od 17 hodin
u závory na cestě
z Libé do Selbu
Zvou přátelé z Čech a ENKL

Pondělí:
15.45h  16.45h
Úterý:
9.0012.00
14.0016.00
16.0017.00
Středa:
9.3012.00

Čtvrtek:
9.0012.00

Angličtina pro děti
od 37let

70Kč/hod.

Hlídání dětí
Pohybové aktivity
Výtvarná dílnička

30Kč/hod.
30Kč/hod.
30Kč/hod.

Volné dopoledne pro maminky i děti
nad šálkem kávy a hračkami, zpestřené
říkankami na úvod.
15Kč/dopoledne
+ hlídání dětí
30Kč/hod.
Hlídání dětí 30Kč/hod.
Fotbálek v Hazlově pro děti od 47let
(odjezd 15.10 příjezd 18.00h)
50Kč/odpoledne

Je nutné se nahlásit min. 1 den předem.
Pro jakékoli dotazy kontakt:
Gabriela Forsterová tel. 603 321 470
email:gabca.fo@seznam.cz

Vánoční mše v kostele
sv. Kateřiny v Libé se
koná 24.12. 2013
od 16.00 hodin.

Tradiční prodej
kaprů na návsi
v Libé
23. prosince
od 9.00 hodin

Upozornění pro
obyvatele ulice směr
Selbská
Z důvodu zimní údržby Vás
žádáme, abyste neparkovali svá

vozidla na komunikaci. Silnice
je v některých úsecích úzká
a parkující vozidla by bránila
odhrnování sněhu.
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T J S t ar t L i bá
P o dz i m n í v ý s l e dky
Start Libá  FC Vojtanov
J.Plesná  Start Libá
Start Libá  S.Lázně Kynžvart
Sokol Teplá A  Start Libá
Start Libá  SU Hranice
T.Tři Sekery  Start Libá
Start Libá  S.Drmoul
Hvězda Cheb B  Start Libá
Start Libá  Hrozňatov A
Start Libá  SK ZD Křižovatka
Jiskra N.Kostel  Start Libá
Start Libá  1. FC Krásná
Strunal Luby  Start Libá

3:3 (1:2)
3:2 (3:1)
1:0 (1:0)
3:1 (1:0)
5:2 (3:0)
6:1 (1:0)
2:1 (1:1)
4:4 (2:1)
4:3 (1:1)
0:5 (0:1)
0:1 (0:1)
10:1 (7:1)
3:2 (2:2)

Tabulka  skóre
50
50
30
40
50
55
20
80
20
20
50
8
50

1. T. Tři Sekery
13
2. Str. Luby
13
3. S. Lázně Kynžvart 13
4. SU Hranice
13
5. FC Vojtanov
13
6. Start Libá
13
7. Hrozňatov A
13
8. S. Drmoul
13
9. J. Plesná
13
10. SK ZD Křižovatka13
11. Sokol Teplá A
13
12. Hvězda Cheb B 13
13. 1. FC Krásná
13
14. Jiskra N. Kostel 13

Informace pro obyvatele
Nebezpečný odpad, lednice, pračky, televize, počítače, monitory,
pneumatiky bez disků apod. je možno ukládat do kontejneru v areálu
obce pod lomem po dohodě na OÚ Libá
číslo účtu obce: 781902399/0800
variabilní symboly:
komunální odpad: 1337 + čp. domu
poplatek pes: 1341 + čp. domu
vodné Hůrka, Sorkov: 2310 + čp. domu
správní poplatek: 1361 + čp. domu

7
8
8
8
7
6
7
6
5
5
5
4
2
1

4 2 44:19
3 2 42:25
2 3 56:13
1 4 43:25
2 4 53:35
2 5 36:34
0 6 42:36
1 6 38:32
2 6 26:31
2 6 38:36
1 7 25:44
3 6 30:38
0 11 14:69
1 11 8:58

28
28
27
26
24
22
21
20
18
17
16
15
6
5

N a r o di l i s e
o d 1 . 1 . 20 1 3
Dubjaková Ella
Richter Marek
Doffková Nelly Sofie
Doffková Sára Ella
Hrůzová Rozálie
Nožina Šimon
Aišman David
Jirásek Jan Vlastimil

† O pu s t i l i n á s
o d 1 . 1 . 20 1 3
Štembera Bohumil
Hájek Milan
Pella Martin
Břeňová Elisabeta
Müller Michael
Kopřiva Vlastimil
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