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Vážení spoluobčané,  

 

opět se vám dostávají do rukou Libavské lístečky, neboť považujeme za důležité 

seznámit vás s některými informacemi, anebo třeba připomenout to, co jste už 

někde zaslechli.  

 

Blíží se Vánoce, nejhezčí svátky v roce. Většina z nás tyto svátky vyhlíží, 

protože se těší, jak se na chvíli zastaví a stráví čas se svými blízkými a se svou 

rodinou. Možná letošní svátky plnohodnotně využijeme k tomu, abychom si 

odpočinuli od současného tlaku, který zažívá každý z nás, když slyší ono slovo 

„zdražování“. Ano, slyšíme to ze všech možných médií, ale i od lidí, které 

potkáváme. Také to vidíme na cenách v každodenním životě. Ani u nás v obci 

tomu bohužel nebude jinak. Od Nového roku se mírně zdraží vodné stočné a 

také poplatek za odpady. Na snižování objemu odpadu a zvýšení třídění je 

vyvíjen velký tlak v celé EU. Skládkovné se bude zvyšovat každoročně. 

 

Větší problémy však potkaly ty, kteří měli smlouvu o dodávkách energií od 

společnosti Bohemia Energy. Pro ty není současná situace vůbec jednoduchá. 

Pokud někdo z občanů potřebuje poradit či jakkoliv pomoc, ať neváhá a obrátí 

se na náš obecní úřad. 

 

I přesto všechno je třeba si připomenout, že Vánoce nejsou maratonem  

ve shánění dárků a utrácení, ale především svátky klidu a pohody. Víc, než kdy 

jindy, bychom si to měli říkat a zejména si uvědomit, že jen my sami můžeme 

ovlivnit, jak si svátky užijeme.  

 

Abychom si tu vánoční atmosféru už pomalu začali chystat, máme pro Vás 

připravené tradiční předvánoční kulturní akce, a to Zpívání u vánočního stromu 

a Mikulášskou besídku. Bohužel současná situace vývoje Covid 19 

s mimořádnými opatřeními nám to trochu komplikuje, ale akce se za dodržení 

platných opatření uskuteční. Zpívání u vánočního stromu je plánováno na  

27. 11. 2021 od 15 hodin a Mikuláš s čertem nás navštíví 5. 12. 2021 v 16 hodin. 

Bližší informace o podmínkách, místu a začátku akcí sledujte na vývěsních 

plochách a na našich stránkách. Budeme se moc těšit na setkání s Vámi, 

zejména s dětmi a věříme, že si to společně užijeme.  



 
č. 39                                                                       LISTOPAD / PROSINEC 2021 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informační zpravodaj Obecního úřadu Libavské Údolí 

 

Povoleno MK ČR  pod číslem  E 15771  

 

                                                                  

Vítání občánků v roce 2021 

 

V letošním roce jsme přivítali 3 nové občánky. Díky omezeným možnostem 

však trochu netradičně, osobní návštěvou a předáním dárku v místě bydliště. 

Věříme, že v příštím roce se již vrátíme k tradiční akci a budou se moci se svým 

vystoupením zapojit i děti z naší školky.   

 

 

Pozemek pro zahrádky 

 

Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání schválilo nákup pozemků  

č. 124 a 125 k. ú. Libavské Údolí o rozloze téměř 10 tis m2. Pro tuto významnou 

investici jsme se rozhodli, abychom mohli upokojit všechny žadatele o 

zahrádky. Mějte však ještě chvíli trpělivost, neboť je potřeba dořešit všechny 

formální náležitosti a přístupovou komunikaci. Věříme a děláme maximum 

proto, aby k přidělení zahrádek došlo již v příštím roce.    

 

Kolová 

 

V současné době probíhá za účasti zástupců svazu ochranářů přírody čištění tůně 

a výstavba přístřešku pramene. Vytěžený sediment zůstane účelově uložen  

v okolí tůně. Během čištění byla odhalena závada na vodovodu, což bylo pro 

obyvatele Kolové nepříjemné, ale dříve nebo později by k problému stejně 

došlo.   

 

Veřejné osvětlení 

 

Nastalo období, kdy se brzy stmívá, a pochůzkou po obci jsme zjistili, že některé 

části obce nejsou dostatečně osvětleny. Projekt, podle kterého se lampy 

rozmístily, sice odpovídá normám, ale neodpovídá potřebám našich občanů. 

Uděláme vše proto, aby se situace co nejdříve zlepšila. Je však nutné zpracovat 

dokumentaci a požádat o stavební povolení, což s sebou přináší časovou 

prodlevu.  
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Poděkování manželům Kočárkovým 

 

Velmi si vážíme práce manželů Kočárkových, kteří se již druhým rokem starají 

o naše hřiště u ZŠ. Dohlíží na jeho stav, pravidelně odemykají a zamykají vstup 

na hřiště a svépomocí provádí drobné opravy jako např. opravy sítí na brance. 

Děkujeme. 

 

Chraňte sebe i své okolí - mobilní očkovací tým 

 

V minulosti již do naší obce zavítal mobilní očkovací tým a naočkoval cca 18 lidí. 

Občané, kteří by také chtěli tuto 

možnost využít, se mohou hlásit na 

Obecním úřadě. Při dostatečném 

množství zájemců (min. 20) opět 

očkování objednáme. Není potřeba 

žádná registrace ani nutné kamkoliv 

dojíždět. Certifikát o očkování vám 

bude vystaven ihned po aplikaci 

očkovací látky. Další možnost očkování 

bez registrace nabízí např. sokolovský 

Klášter, a to od pondělí do pátku v době od 16.00 – 17.00 hod.  

 

  
Přeočkování 3. dávkou 

 

Novinkou při přeočkování proti Covid-19 je skutečnost, že vakcína Comirnaty 

společnosti Pfizer byla výrobcem upravena tak, aby ji praktiční lékaři mohli 

skladovat ve svých ordinacích. V Karlovarském kraji se k přeočkování  

3. dávkou přihlásilo 66 praktických lékařů ze 111.  

 

Proto je velmi vhodné, aby každý zájemce kontaktoval po obdržení SMS zprávy  

s upozorněním na uplynutí doby 6 měsíců od ukončené vakcinace svého 

praktika. V případě, že jeho praktický lékař se k přeočkování nepřihlásil,  

jsou v každém místě lékaři, kteří očkují i jiné pacienty. Přehled těchto praktiků 

je k dispozici na Obecním úřadě. V případě vašeho zájmu stačí na úřad zavolat 

či dojít osobně.  
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Zdroj: https://nedluzimstatu.cz/milostive-leto/ 

 

Zbavte se dluhů aneb Milostivé léto 

 

Lidé v Karlovarském kraji mohou využít akci „Milostivé léto“ a zbavit se tak 

exekucí u státních institucí. 

 

Karlovarský kraj patří ke krajům s nejvyšším počtem obyvatel v exekuci. Nyní 

však mají lidé i v tomto regionu možnost vymazat své dluhy pomocí tzv. 

Milostivého léta, jež přináší časově omezenou nabídku určenou lidem v exekuci 

či s dluhem vůči veřejnoprávním věřitelům. 

   

Milostivé léto potrvá od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. V této době jej 

mohou využít lidé, kteří dluží například zdravotní pojišťovně, dopravnímu 

podniku, dále také těm, kteří neuhradili koncesionářské poplatky za televizi a 

rozhlas, poplatek za pobyt v nemocnici, zpozdné v knihovně nebo školné a další.   

 

Podmínkami pro zastavení exekuce je nutné zaplatit celou jistinu, tedy původní 

dlužnou částku bez dalších úroků, úroků z prodlení či penále. Dále musí dlužník 

zaplatit 907,50 korun na náklady exekuce. Tato možnost se týká pouze 

fyzických osob s dluhem u veřejnoprávních věřitelů, tedy státu, obce, kraje, 

příspěvkových organizací a dalších.  

https://nedluzimstatu.cz/milostive-leto/
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Zastavení exekuce se naopak netýká vymáhání výživného, náhradního 

výživného, náhrady škody na zdraví, náhrady škody způsobené úmyslným 

porušením právní povinnosti a majetkových trestů uložených za úmyslný čin.   

 

V případě potřeby je možné se obrátit o pomoc na HELP linku Člověka v tísni 

na telefonním čísle: 770 600 800, případně na dluhové poradny v Karlovarském 

kraji. (Zdroj: https://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/211012-

milostive-leto.aspx) 

 

 

Ples obce 

 

V novodobé historii obce (pokud situace dovolí) uspořádáme 5. února 2022 

první ples obce. Vstupenky stojí 500,- Kč na osobu a již jsou v předprodeji 

v Hospodě Na Vršku, kde se bude ples konat. Těšit se můžete na příjemnou 

zábavu, raut, bohatou tombolu i doprovodný program. K tanci a poslechu bude 

hrát skupina SORTIMENT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předepsaný dress code je u mužů oblek a u žen večerní šaty. 

  
Obrázek zdroj:mujbijak.cz 
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Místní poplatky pro rok 2022                 

 

1. Odpady 650,- Kč/osoba trvale hlášená v obci nebo vlastník nemovitosti. 

 

2. Pes: 

 

a) za jednoho psa 150,- Kč, 

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč. 

 

Poplatky lze platit jednorázově do 30. 4. 2022 nebo ve dvou splátkách 

(30. 4. a 30. 9.) hotově na pokladně OÚ nebo převodem na účet  

č. 107-396560257/0100. Do poznámky uveďte jméno, příjmení, č. p. a druh 

poplatku, aby byla platba správně přiřazena. Lze individuálně dohodnout i více 

splátek.  

 
 

 

 

- - ZDE ODSTŘIHNĚTE A ULOŽTE JAKO PODKLAD 

PRO PLATBU- -  
 

 

 

Odpad: 

Osoby, které se v obci dlouhodobě nezdržují, jsou od poplatku za odpad 

osvobozeny. Nutno doložit písemné potvrzení formou čestného prohlášení! 

 

Pes: 

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti 

do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl 

psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své 

poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej). 
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Základní škola a mateřská škola 

 

1. září 2021 začal nový školní rok. Pro děti a žáky jsou školní dny velmi 

náročné. Zažívají a poznávají něco nového, mnozí se seznamují s prostředím 

školy, poznávají nové kamarády a také paní učitelky. Abychom dětem a žákům 

tyto dny zpestřili, uspořádali jsme několik akcí. 

 

 

• Návštěva ekofarmy Kozodoj 

 

Dne 23. 9. se děti MŠ a žáci ZŠ 

zúčastnili ekologického výukového 

programu na farmě KOZODOJ 

v Karlových Varech. Výuka probíhala 

v terénu, kde se děti prostřednictvím 

aktivit mohly seznámit s životem 

domácích zvířat, které si mohly 

pohladit. V průběhu programu se děti 

potkaly s koňmi, oslíky, králíky, 

prasátky, slepicemi a dokonce také s lamami a pštrosy. Tyto aktivity pomohly 

dětem porozumět přírodě a přiblížit jim život a práci na farmě.  

 

 

• Keramika 

V měsíci říjnu se předškoláci a žáci základní školy vydali do DDM Sokolov na 

výrobu keramiky. Všichni si osvojili základní techniky práce s hlínou, glazurami 

a vytvořili krásné dárky. 
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• Život v lese 

Dne 16. 11. 2021 navštívili naši školu myslivci z MS Lesana Kynšperk nad Ohří 

a připravili pro děti a žáky besedu o životě zvířat. Všichni se seznámili se 

životem volně žijících lesních zvířat, naučili se je pozorovat a pojmenovat. 

Myslivci si ze školy pro zvířátka odnesli kaštany, jablka a tvrdé pečivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dopravní abeceda 

 

V listopadu se předškoláci a 

žáci první třídy zúčastnili 

výukového programu Dopravní 

abeceda, který se konal na 

Základní škole Kynšperk nad 

Ohří. Aktivity výukového 

programu měla na starosti paní 

lektorka Lenka Frajerová 

společně se žáky kynšperské 

školy. Připraveny měli scénky 

různých dopravních situací, 

např. jak se chovat na chodníku, na silnici, na přechodu pro chodce, jak se 

správně chovají cyklisté apod. Dané scénky byly nejprve zahrány tak, jak by se 
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neměly stát. Paní lektorka se následně dětí ptala, co bylo v dané scéně špatně. 

Děti odpovídaly a pak byly scénky zahrány správně. Na závěr byly pro děti 

připraveny stanoviště s různými úkoly, se kterými si skvěle poradily. Za odměnu 

si všichni odvezli drobné dárky. Výuka dopravní výchovy byla velmi zajímavá, 

poučná a děti velice bavila.  

 

• Ukliďme si les 

 

Dvakrát do roka – vždy na jaře a na podzim – jdeme s dětmi ze školní družiny 

uklidit les. Je to „náš“ les. 

Chceme, aby místo určené 

k zábavě i k poučení bylo čisté 

a bezpečné. Nejinak tomu bylo 

i letos. Děti dostaly rukavice a 

během dvaceti minut nasbírali 

15 kg různých odpadků – PET 

lahve, obaly od různého zboží, 

a dokonce i koberec. My ve 

školní družině se totiž držíme 

hesla: „Co si do lesa neseš, to 

si také odnes zpátky.“ 

 

Pro Libavské lístečky - texty a fotografie - pedagogičtí pracovníci. 
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Kouzelné Vánoce, zdraví, pohodu a klidný 

Nový rok 2022 

 

 

Vám přeje Zastupitelstvo obce Libavské Údolí 
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Něco pro volný čas ☺. 

Vánoční kvíz převážně nevážně 

POLAZ 

a/ Platidlo v Tichomoří b/ Opojný vánoční nápoj c/ Vánoční závěsná dekorace 

VRKOČ 

a/ Slaný sýrový pletenec, jinak zvaný korbáčik b/ Věnec z kynutého těsta se 

zapíchanými dobrotami c/ Světlomilná ovíjivá rostlina 

MUZIKA 

a/ Štědrovečerní ovocná pochoutka b/ Zlatý přívěsek, většinou rolnička nebo 

zvoneček c/ Rumunský lidový tanec 

RORÁTY 

a/ Falešné zuby upírů b/ Jitřní bohoslužby c/ Tažní ptáci podobní vlaštovce 

ŠTĚDROVKA, CALTA, PLETENICE 

a/ Filcová bota s nápletem  b/ Nakažlivá nemoc prasat c/ Sladká vánočka 

ČERNÝ KUBA 

a/ Černý korzár z Karibiku (původem z Kuby) b/ Štědrovečerní jídlo c/ Kominík  

BARBORKY 

a/ Středověké čarodějnice b/ Sladké vánoční pečivo ze sušených třešní  

c/ Větvičky třešní či zlatice trhané na svatou Barboru 

Řešení: polaz c/, vrkoč b/, muzika a,/ roráty b/, štědrovka c/ černý kuba b/, barborky c/ 

https://www.libavskeudoli.cz/ (MB a PG) 

https://www.libavskeudoli.cz/

