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Vážení občané,  
 

je to již víc jak tři týdny, kdy jsme se společně potkali při prvním adventním 
víkendu, rozsvítili vánoční stromek a betlém. Někteří využili vánoční trhy 
k nákupu, ale i k posezení a občerstvení. Tak nějak jsme se všichni naladili na 

vánoční období a zejména děti se těší na ty nejhezčí svátky v roce. Jestli se 

dočkáme i sněhové nadílky, to nevíme. Bláta jsme si poslední roky užili dost, 
tak bychom změnu v podobě bílé čepice určitě přivítali. Co je ale jisté, že konec 
roku se nezadržitelně blíží a na poslední chvíli se snažíme stihnout, co se dá. 
Připomínejme si však více než kdy jindy, že konec roku a Vánoce nejsou závody 
a měli bychom více odpočívat. Trávit čas s blízkými a svátky si užít.  
 

V rámci vánočního šílenství buďme obezřetní zejména při nákupech na různých 
neznámých internetových obchodech, neboť těch podvodných je stále více. 
Podvody tohoto typu jsou stále více na vzestupu. Také je potřeba připomenout, 
že oslavy Silvestra jsou spojeny s používáním pyrotechniky. Ta může 
nesprávným používáním ublížit nejen tomu, kdo ji použije, ale i svému okolí. 
Také je potřeba myslet na zvířata, zejména psy, kterým pyrotechnika ubližuje 
nejvíc. Proto na všechny apelujeme, chovejme se k sobě co nejvíce ohleduplně, 
abychom si svátky užili všichni ve zdraví.  
 

Zimní období je spojeno s údržbou chodníků a komunikací. Naše obec je téměř 
celá v kopci a pokud se počasí náhle mění, stávají se komunikace a chodníky 
hůře sjízdné a schůdné. Pokud chceme, nebo spíše potřebujeme, aby byla hlavní 
komunikace stále sjízdná, je potřeba, aby jí řidiči nechali řádně průjezdnou a 
neparkovali auta tam, kde budou překážet. Zejména jde o prostor pod obchodem 

COOP a poblíž křižovatky k obecnímu úřadu. V tomto místě byla komunikace 
osazena dopravním značením, a to ze strany správce komunikace, aby bylo 
možné projet širším sypačem s radlicí. Upozorňujeme tak všechny řidiče, aby 
v tomto místě a křižovatce neparkovali. Zejména pokud nastane předpoklad, že 
bude jezdit sypač. Pokud bude vozidlo tvořit překážku v silničním provozu 
může být na náklady provozovatele i odtaženo. Uvědomujeme si, že 
parkovacích míst je nedostatek, ale pokud je vůle, tak se situace vždy dá nějak 
řešit.   
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Mistrovství Evropy WUKF ve Florencii 

 

David Pekuniak opět skvěle reprezentoval nejen Českou asociaci Okinawského 
karate a kobudo, ale také naší obec. Stal se vícemistrem Evropy v kumite 

masters B a C +75Kg. Davide gratulujeme!  

 

   
Foto: soukromý archiv D. Pekuniaka 

 

 

Návštěva našeho nejstaršího občana 

 

První prosincovou sobotu se dožil 95 let pan Hubert Motloch. V současné době 
je umístěn na LDN v Dolním Rychnově. A tak jsme se za ním vypravili, 
abychom mu popřáli vše nejlepší a mnoho zdraví. Pan Motloch je v tuto chvíli 
nejstarší občan naší obce.  

 
Foto: Eva Bobčíková 
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Seminář nejen pro seniory 

 

V letošním roce proběhly dva semináře určené pro naše starší občany. Do naší 
obce jsme pozvali velmi příjemnou zástupkyni Policie ČR. Kromě užitečných 
informací si občané odnesli i pěkné a účelné dárečky. 
 

  
  

Foto – P. Gajičová 

 

Oprava komunikace za obchodem 

 

Opravená komunikace už je opět plně průjezdná. Došlo k jejímu odvodnění, 
přibyl nový chodníček ke kulturnímu sálu a vedle obchodu. 

 

  
 

Foto – P. Gajičová 
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Místní poplatky pro rok 2023                 

 

1. Odpady 670,- 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. 2023 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- - PŘEDPISY DO SCHRÁNEK UŽ 

CHODIT NEBUDOU------- 
 

 

 

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 

 

• Podzim a začátek zimy plný akcí. 
31. října 2022 – Halloweenská párty 

10. listopadu 2022 – Primární prevence – seminář sebeobrany 

15. listopadu 2022 – Primární prevence – vztahy ve třídě 

16. listopadu 2022 – Beseda s myslivci z MS Kynšperk nad Ohří 

26. listopadu 2022 – Zpívání u vánočního stromu 

30. listopadu 2022 – Dopravní den v DDM Sokolov 

2. prosince 2022 – Mikulášské představení v divadle v Chebu 

V průběhu prosince 2022 – Pečení a zdobení vánočních perníčků 

16. prosince 2022 – Vánoční besídka pro rodiče v mateřské škole 
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• Primární prevence – seminář sebeobrany 

 

Dne 10. listopadu 2022 jsme do školy pozvali lektory sebeobrany z MDS 

Karlovy Vary. Během semináře se žáci učili: 
➢ jak rozpoznat nebezpečnou situaci, 
➢ jak reagovat v případě krize, 
➢ jak přilákat pozornost okolí, 
➢ kdy a kam utéct, 
➢ jak si vybudovat zdravou sebedůvěru. 

Žáci trénovali několik osvědčených technik reálné sebeobrany. Při řešení 
modelových situací byli upozorněni na nejčastější triky, které používají zlí lidé. 
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• Abaku 

 

V rámci vyhlášených projektů 

Karlovarského kraje jsme 
získali výukové sady pro 

realizaci metody ABAKU 

v hodnotě 15.000,- Kč a 
licenci na roční aplikaci Abaku 
LAB Edu pro neomezený 
počet žáků a pedagogů školy 
v hodnotě 25,- Kč. 

Abaku je výchovně-vzdělávací metoda, která zábavnou formou mění způsob 
vnímání matematiky a zvládání základních matematických dovedností. Nejde o 

nástroj k určování matematicky zdatných jedinců, ale o nástroj, který může 
učinit každé dítě matematicky zdatným, nezávisle na jeho současných 
matematických dovednostech. Učí počítat v oboru přirozených čísel a umožňuje 
získat takové dovednosti, že další navazující znalosti přicházejí zcela hladce.  
 

• Abakové řady 

 

Abakové řady jsou úlohy na hledání všech 
příkladů v nich schovaných. V abakové řadě 
nenajdete však žádná početní znaménka, ta si 
musíte domyslet. Použít můžete všechny základní 
operace a přidat lze i mocniny a odmocniny.  

 

Vyzkoušejte si jednu abakovou řadu s námi. 

 
Např.: 1 + 2 = 3   

 

 



 
č. 44                                                                                             PROSINEC 2022 

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

Informační zpravodaj Obecního úřadu Libavské Údolí 
 

Povoleno MK ČR  pod číslem  E 15771  
 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pro Libavské lístečky texty a fotografie – pedagogičtí pracovníci. 

Mnoho hezkých chvil 
o Vánocích, 

hodně štěstí, zdraví a lásky 

v novém roce 

přejí 
děti, žáci a pracovníci ZŠ a MŠ  
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Kouzelné Vánoce, zdraví, pohodu a klidný 
Nový rok 2023 

 

 

Vám přeje zastupitelstvo a zaměstnanci obce Libavské Údolí 
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Něco pro volný čas ☺. 

Maxisudoku 1-16 

 

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

https://www.libavskeudoli.cz/

