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Slovo starosty obce
VáÏení obãané, blíÏí se konec roku a
opût si ﬁíkáme „ uÏ pﬁicházejí „ a myslíme tím Vánoce. Pro nûkoho je tento
pﬁedvánoãní ãas zdrojem shonu a neklidu, pro jiné dÛvodem k bilancování.
V‰ichni se v‰ak tû‰íme na co nejhezãí
proÏití nejkrásnûj‰ích svátkÛ v roce.
Vánoãní stromy ve vût‰inû svûtov˘ch
metropolích byly jiÏ slavnostnû rozsvíceny. V‰echny mají nûco zvlá‰tního a
nûco spoleãného. Tyto symboly Vánoc
mají pﬁipomenout advent, období pﬁed
Vánocemi. My v Libãevsi jsme vsadili
na klasiku. Jsem rád, Ïe rozsvícení vánoãního stromu pﬁed obecním úﬁadem
se jiÏ pomalu stává tradicí. Také cesty
za ãerty jsou oblíbené a nav‰tûvované.
Letos dûkuji hasiãÛm za vytvoﬁení fiktivního pekla a v‰em ostatním, kteﬁí se
na pﬁípravû tûchto akcí podíleli.
Pﬁál bych si, abychom se na blíÏící
Vánoce pﬁipravili bez traumatick˘ch
stavÛ pﬁi nákupech a s vûdomím, Ïe
peníze a super drahé vánoãní dárky
zdaleka nejsou v‰echno. Jistû mi dáte
za pravdu, Ïe nejdÛleÏitûj‰í je udrÏet

pohodu bez svárÛ, stresu a hádek. To
urãitû ocení pﬁedev‰ím dûti, které ve
sv˘ch rodiãích samozﬁejmû vidí své
vzory. Vánoce jsou nejvíce svátkem
dûtí. Pro nás star‰í je radost z Vánoc
spojená právû s radostí ze spoleãnû
pﬁipravovan˘ch pﬁekvapení a spoleãnû
stráven˘ch chvil. Je to období roku, kdy
by si kaÏd˘ mûl najít ãas na své blízké.
Vánoce by mûly b˘t svátky klidu a míru.
Nemûly by se zmûnit v pﬁemr‰tûnou
snahu ze strany hospodynûk v dramatické gruntování domácnosti, v pouhé
sledování televizních programÛ. Mûli
bychom vûnovat tûch nûkolik dnÛ vánoãního volna sobû a sv˘m blízk˘m a
tﬁeba i dobrému jídlu a pití. Chtûl bych ,
abyste na Vánoce nebyl nikdo sám,
aby i v dne‰ní hektické dobû trvala vánoãní atmosféra cel˘ rok, abychom si
vycházeli vstﬁíc, abychom se chápali a
snaÏili se porozumût nejen o vánoãních
svátcích.
Vûﬁím, Ïe v této dobû jiÏ bude naprostá vût‰ina z Vás mít nakoupené
dárky k potû‰e sv˘ch blízk˘ch a Ïe si

pf 2011
nûkde v klidu, v teple pﬁi ãaji, grogu
nebo vínû toto ãíslo Zpravodaje náleÏitû vychutnáte.
No a Silvestr? Pozor na v‰elijakou
pyrotechniku, hlavnû dûti. A pamatujte
„Jak na Nov˘ rok, tak po cel˘ rok.“ Pﬁeji
V‰em do nového roku hodnû zdraví a
pevnou vÛli ve sv˘ch pﬁedsevzetích.
S pozdravem Tomá‰ Ekrt
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Zastupitelé mûli bûhem uplynul˘ch
ãtyﬁ let celkem napilno. Projednali ﬁadu
velmi dÛleÏit˘ch rozhodnutí, která ovlivnila Ïivot v na‰ich jedenácti obcích.
Materiály k jednání v prÛmûru obsahovaly 30 stran. Za ãtyﬁi roky tak pﬁeãetli celkem 1080 stránek.
Zastupitelé bûhem ãtyﬁletého období
(do 13.9.2010) pﬁijali 330 usnesení. Ani
objem finanãních prostﬁedkÛ, o kter˘ch
rozhodovali, nebyl zanedbateln˘. Rukama zastupitelÛ pro‰ly ãtyﬁi roãní rozpoãty obce. Celkovû sv˘m hlasem zastupitelé rozhodovali cca o 45mil.Kã.

V prÛbûhu volebního období rozpoãty
obce zmûnili ve 125 pﬁípadech. Obec
Libãeves hospodaﬁila tak, aby úãet
obce na konci kaÏdého roku zÛstal
v plusu. S rozpoãtem a majetkem obce
nakládala uváÏlivû a odpovûdnû. To
dokládá i to, Ïe vykazovan˘ zÛstatek
finanãních prostﬁedkÛ v dobû pﬁedání
novému zastupitelstvu byl 4,6mil.Kã
a to i po investiãních v˘dajích v oblasti
komunikací, veﬁejného osvûtlení,
územního plánu, sportovního areálu
atd. VÏdy nejdel‰ím bodem na jednání
(Pokraãování na následující stranû)

Zastupitelé se se‰li...
(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
zastupitelstva byl prodej majetku.
Za ãtyﬁi roky bylo projednáno 160
prodejÛ pozemkÛ. Ve volebním období 2006-2010 probûhlo celkem
41 jednání zastupitelstva. Nejkrat‰í
jednání trvalo jednu hodinu, nejdel‰í pût hodin. Celkovû strávili zastupitele na jednáních zastupitelstva
75 hodin.
V listopadov˘ch volbách jste rozhodli o sloÏení nového zastupitelstva. Je nutné, aby nové zastupitelstvo nezaãalo jednat neuváÏenû
a nehospodárnû, protoÏe k dokonãení investiãních projektÛ je nutné
mít dostateãné mnoÏství voln˘ch
prostﬁedkÛ a k získan˘m dotacím
dostatek prostﬁedkÛ pro spolufinancování. Obãané na‰ich obcí poÏadují, aby obecní zastupitelstvo bylo
pracovité, aby bylo schopno se na
dÛleÏit˘ch vûcech dohodnout a aby
jednotliví zastupitelé byli ochotni
a pﬁipravení zapomenout pﬁi dÛleÏit˘ch jednáních na stranickou rivalitu a pevnû se drÏet slibu zastupitele, Ïe bude svÛj mandát vykonávat
pro blaho obce a obãanÛ. Takové
zastupitelstvo potﬁebujeme. (e.l.)

Do ãela obce usedl Tomá‰ Ekrt
Libãeves má od poloviny listopadu nové vedení obce (viz ãlánek Pﬁedstavení nového Zastupitelstva Obce Libãeves).
Obec bude ﬁídit âSSD (5xmandát), SNK Za libãevesko krásnûj‰í (2x mandát)
a ODS (2x mandát). Na ustavujícím zasedání byl zvolen starostou Tomá‰ Ekrt
(âSSD), místostarostou se stal ing.Vladimír Záborec (SNK Za libãevesko krásnûj‰í). Zastupitelé zvolili také pﬁedsedy v˘borÛ, které jsou poradními orgány zastupitelstva. Kontrolní v˘bor povede Václav Kﬁivan a pﬁedsedou komise pro v˘bûrová ﬁízení se stal zastupitel Jiﬁí Beãváﬁ (âSSD). Za pﬁedsedu finanãního v˘boru zastupitelé zvolili ãlena zastupitelstva Petra Laviãku (bez politické pﬁíslu‰nosti).

NOVÉ VEDENÍ: V¯DAJE POD KONTROLOU
A INVESTOVÁNÍ DO SPÁDOV¯CH OBCÍ
Nové vedení libãeveského úﬁadu chce pﬁedev‰ím hospodaﬁit bez dluhÛ, nekompromisnû postupovat proti dluÏníkÛm, zvládnou zapoãaté projekty a zvelebovat spádové vesniãky, usilovat o spokojené Ïití v‰ech na‰ich obãanÛ.
Obec se nesmí dostat do dluhÛ. „ Ve‰keré v˘daje obce musí b˘t kryty bûÏn˘mi pﬁíjmy“ ﬁíká starosta Tomá‰ Ekrt. Abychom mûli naprostou jistotu, musí kaÏd˘ rozpoãet
obsahovat rezervu. Pokraãovat budou investice do vlastního majetku. Nové vedení
obce chce také v maximální míﬁe vyuÏívat dotaãních programÛ. Také bezpeãnost na‰ich obãanÛ je jednou z hlavních priorit. V oblasti poﬁádku vyuÏijeme na úklid a ãi‰tûní obcí lidi evidované na úﬁadu práce a ve veﬁejné sluÏbû. Novû vybudované víceúãelové hﬁi‰tû chceme nabídnout obyvatelÛm pro jejich sportovní vyÏití a na‰im nejmen‰ím k pﬁíjemnému a bezpeãnému hraní s dospûl˘m dozorem. Nadále budeme
pﬁispívat a podporovat sportovní kluby, sdruÏení a spolky. Velkou zmûnou bude pro
obãany bezplatn˘ odvoz komunálního odpadu a omezení ãetnosti v˘vozÛ velkoobjemov˘ch kontejnerÛ. V neposlední ﬁadû nechceme zapomínat na na‰e nejmen‰í obãánky, mládeÏ a seniory. Na místû je také prevence a sniÏování kriminality.
(e.l.)

Pﬁedstavení nového Zastupitelstva Obce Libãeves
Tomá‰ Ekrt: âSSD
Profese: hasiã
Zájmy: sport
Cíle a oblast, kter˘mi se chcete zab˘vat: plnit volební program, zlep‰it a
propojit Ïivot lidí v Libãevsi a pﬁilehl˘ch
obcích
Ing. Vladimír Záborec: SNK - Za libãevesko krásnûj‰í
Profese: OSVâ
Zájmy: v‰e, co má nûco spoleãného s
technikou
Cíle a oblast, kter˘mi se chcete zab˘vat: slu‰né Ïití pro v‰echny lidi, vybudování nov˘ch pracovních pﬁíleÏitostí, péãe o krajinu
Josef Luka: SNK - Za libãevesko krásnûj‰í
Profese: dÛchodce
Zájmy: zemûdûlství
Cíle a oblast, kter˘mi se chcete zab˘vat: dodrÏet volební program
Ondﬁej Pospí‰il: ODS
Profese: chov, v˘cvik a ustájení sportovních koní
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Zájmy: sport - parkurové skákání,
hokej, snowboard, potápûní, rybolov
Cíle a oblast, kter˘mi se chcete zab˘vat: v první ﬁadû si chci vzít za cíl
roz‰íﬁit ﬁady na‰í místní organizace
ODS, ukázat lidem, Ïe je to strana
opravdu svobodná, kde má kaÏd˘
právo a prostor vyjádﬁit svÛj názor. Dokázat, Ïe to co dûláme, myslíme váÏnû,
neslibovat nemoÏné, ale ﬁíkat vûci tak
jak jsou, i kdyÏ to nûkdy není pﬁíli‰ lichotivé. Dal‰ím m˘m cílem je dokázat
pﬁesvûdãit ostatní kolegy zastupitele,
aby se od roku 2012 zaãalo investovat
do okolních vesnic, a to pﬁedev‰ím do
kanalizace, chodníkÛ, odvodnûní - prostû do základních nezbytn˘ch vûcí,
které lidé v Libãevsi uÏ dávno mají a
pﬁijdou jim naprosto samozﬁejmé a
bûÏné. Vím, Ïe to nebude úkol lehk˘,
jelikoÏ jsme v roli opozice. Ale i pﬁesto
se budeme snaÏit b˘t opozicí kvalitní,
dûlat v‰e pro to, aby jsme se s na‰imi
kolegy z âSSD a LIBâEVESKO
KRÁSNùJ·Í dohodli, aby jsme spoleãnû na‰li co moÏná nejlep‰í ﬁe‰ení dan˘ch problémÛ. Za sebe mÛÏu slíbit, Ïe
budu vÏdy peãlivû zvaÏovat jak naklá-

dat s obecním rozpoãtem, aby to bylo
ve prospûch obce - vás v‰ech.
Blanka TÛmová: ODS
Profese: administrativní pracovník
Zájmy: to je má soukromá vûc
Cíle a oblast, kter˘mi se chcete zab˘vat: upozornit na to, Ïe k Libãevsi
patﬁí dal‰ích deset vesnic, kde také Ïijí
lidé
Petr Laviãka: bez politické pﬁíslu‰nosti
Profese: OSVâ
Zájmy: myslivost
Cíle a oblast, kter˘mi se chcete zab˘vat: rozvoj obce Libãeves a spádov˘ch obcí, dodrÏet volební program
Marek PolaÏinec: âSSD
Profese: vyuãen˘ instalatér, v souãasné dobû stavební dûlník-pokládka inÏen˘rsk˘ch sítí
Zájmy: ãtení historie, dûjiny, práce na
zahradû, politika
Cíle a oblast, kter˘mi se chcete zab˘vat: rád bych se vûnoval komunální
(Pokraãování na následující stranû)

Zastupitelstvo obce v roce 2010
schválilo (v˘bûr nejdÛleÏitûj‰ích)
• rozdûlení dotací spolkÛm - SKAC
Libãeves, 2x ‰ipkov˘ klub, Myslivecké sdruÏení Charvatce, Myslivecké sdruÏení Libãeves - kaÏd˘
9750,-Kã, Svaz hasiãÛ âMaS
Louny 1000,-Kã
• provedení ﬁádné dokladové a fyzické inventarizace majetku obce
za rok 2009
• plnûní rozpoãtu za I. ãtvrtletí 2010
• plnûní rozpoãtu za I.pololetí 2010
• odpis nedobytn˘ch pohledávek
• instalaci solárních panelÛ na uÏitkovou budovu v Îidovicích
• poãet ãlenÛ zastupitelstva pro
pﬁí‰tí volební období v poãtu 9
• rozpoãtová opatﬁení ã.1-24
• prodeje pozemkÛ
Zastupitelstvo obce v roce 2010
neschválilo (v˘bûr nejdÛleÏitûj‰ích)
• Rozpoãtové opatﬁení ã.25
• Prodeje pozemkÛ
(e.l.)

Pﬁedstavení nového
Zastupitelstva Obce Libãeves
(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
politice, kterou beru jako sluÏbu obãanÛm. Mezi své cíle bych zaﬁadil v první
ﬁadû dodrÏení a splnûní volebního programu strany, za niÏ jsem kandidoval.
Mezi mé cíle patﬁí mimo jiné také rozvoj
obce Libãeves, nechtûl bych zapomenout na její spádové obce, které jsou
její nedílnou souãástí.
Václav Kﬁivan: âSSD
Profese: dÛchodce- obãas chodím do
zamûstnání
Zájmy: chov exotického ptactva a
drobn˘ch hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat, zahrádkaﬁení
Cíle a oblast, kter˘mi se chcete zab˘vat: mojí prioritou je, aby byly zvelebovány okolní vesniãky, hlavnû prosadit vybudování kanalizace a ãistiãek

odpadních vod a udrÏovat veﬁejná prostranství, téÏ i pﬁíkopy podél silnic v obcích.
Jiﬁí Beãváﬁ: âSSD
Profese: vyuãen na SOU Louny jako
instalatér, nyní Ïivnostník
Zájmy:sport, kultura, PC
Cíle a oblast, kter˘mi se chcete zab˘vat: m˘m cílem je v první ﬁadû dodrÏení na‰ich slibÛ z pﬁedvolebního programu a také to, co jsem lidem ﬁíkal jiÏ
dﬁíve, Ïe bych rád v na‰ich obcích nûco
zmûnil. Jednoznaãnû budu podporovat
spolupráci obce s místními spolky,
sportovními kluby a také místními Ïivnostníky a podnikateli. Doufám, Ïe se
tím zv˘‰í úroveÀ v na‰ich obcích.
Otázky poloÏila Eva Lode,
pracovnice obecního úﬁadu

Zkvalitnûní nakládání s odpady...
VáÏení obãané,
dovolte, abych vás trochu seznámil co zam˘‰líme v odpadovém hospodáﬁství.
V roce 2009 byly zpracované
teze rozvoje odpadového hospodáﬁství, které byly v leto‰ním roce
zapracovány do roz‰íﬁen˘ch tezí
rozvoje odpadového hospodáﬁství a tento materiál projednala a schválila vláda. Teze
budou slouÏit jako základ pro tvorbu zámûru zákona o odpadech a zákona o v˘robcích s ukonãenou Ïivotností. Zákony mají b˘t vládû pﬁedloÏeny na podzim roku 2011. Ve zkratce to znamená, Ïe nás budou nutit je‰tû více tﬁídit odpad,
takÏe ãím dﬁíve zaãneme, tím lépe.
Proã tﬁídit? Prostû na prvním místû je ekologie. Tﬁídûní odpadÛ a jejich recyklace ‰etﬁí pﬁírodní zdroje surovin a energie. Tﬁídûní ukládá i zákon o odpadech a mnozí z vás si neuvûdomují, Ïe poplatek za odpad se stanovuje podle nákladÛ za netﬁídûn˘ odpad. Tedy ãím více odpadu se vytﬁídí, o to
více obec ‰etﬁí. Obec má uzavﬁenou smlouvu s autorizovanou obalovou spoleãností Eko-kom a.s., která na náklady
spojené s tﬁídûním finanãnû pﬁispívá. âím více odpadÛ my
obãané vytﬁídíme, tím více penûz obec obdrÏí.
Vyjde nová obecní vyhlá‰ka o odpadech a v nejbliÏ‰í dobû
se budete moci blíÏe seznámit na úﬁední desce s moÏností
tﬁídûní.
Teì vás chci seznámit ve zkratce - dále budou v obcích
barevné kontejnery na sklo, PET lahve a kartony. I nadále
bude svoz barevn˘ch pytlÛ na tﬁídûn˘ odpad. Tyto bychom
chtûli sváÏet i z pﬁilehl˘ch obcí. Pro vás to znamená jen mít
doma pytle, do kterého budete tﬁídit a pak ho jen vyndáte
pﬁed dÛm. Obec ho odveze a zároveÀ obdrÏíte nov˘. I nadále bude 2x roãnû svoz nebezpeãného odpadu. A nyní k vel-

koobjemov˘m kontejnerÛm. V prvním mûsíci nového roku
budeme pokraãovat stejnû jako dosud, ale jen do té doby,
neÏ zﬁídíme sbûrové místo. Bude oplocené, uzamykatelné.
KaÏd˘ obãan na‰ich obcí sem bude moci odvézt bezplatnû
svÛj odpad. Na tomto místû se vytﬁídí a firma ho odveze. Nebudou tak velké náklady na odvoz a likvidaci na smûsn˘
odpad. I nadále bude probíhat svoz komunálního odpadu
z popelnic a pytlÛ. BlíÏe a podrobnû vás seznámíme o v‰ech
moÏnostech tﬁídûní v prvních mûsících pﬁí‰tího roku, protoÏe
se vyjednávají rÛzné varianty.
Tomá‰ Ekrt - starosta

VÍTE ÎE... • VÍTE ÎE... • VÍTE ÎE... • VÍTE ÎE...
• byla dokonãena rekonstrukce veﬁejného osvûtlení (v˘mûna stoÏárÛ a svítidel) na sídli‰ti v Libãevsi v hodnotû
1046586,-Kã
• projekãnû se pﬁipravuje rekonstrukce veﬁejného osvûtlení a nízkého napûtí v obci Mnichov, kabely budou
dány do zemû,plán realizace stavby je rok 2011
• byl odcizen zelen˘ kontejner na separaci (sklo) v ulici
·kolní
• od 1.1.2011 kaÏd˘ drÏitel psa musí svého psa (od 3 mûsícÛ stáﬁí) pﬁihlásit (na základû pﬁihla‰ovací karty - obdrÏí na obecním úﬁadû nebo na www.libceves.cz - formuláﬁe) a uhradit poplatek do 15. 2. 2011 hotovû nebo
na úãet obce 2727481/0100
VS 2 SS ãíslo obce ve spojení s ãíslem popisn˘m:
Libãeves 1
Lahovice 6...
Îidovice 11...
Hnojnice 2
Mnichov
7...
Hoﬁenec
3
¤isuty
8...
Charvatce 4...
Sinutec
9...
Jablonec 5...
V‰echlapy 12...
1x pes 100Kã - za kaÏdého dal‰ího 200Kã,
dÛchodci 100Kã
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Lipová ulice opût oÏila
Jak milé pﬁekvapení ãekalo na obyvatele Lipové ulice v
Libãevsi, kdyÏ páteãní odpoledne 3. 12. 2010 v tﬁeskuté
zimû do parãíku zavítali hodn˘ Mikulá‰, kouzelní Andûlé a
roztomilí âerti. Rozhoﬁely se ohnû a sám Lucifer usedl na
ìábelsk˘ trÛn.
âekalo se na pﬁíchod dûtí. Po rozsvícení obecního vánoãního stromu velk˘ prÛvod dûtí s lampiony a dospûl˘ch
promrzle do‰el k parãíku, kde je vítal Mikulá‰, kouzelní Andílci a nûkolik na první pohled opravdov˘ch âertÛ. Zaãal strach, pláã, dûtská radost a hlavnû Mikulá‰ská nadílka a obãerstvení.
Bylo to hezké Adventní odpoledne s opravdovou velkou zimou. ·koda, Ïe pﬁes
velk˘ mráz byla zábava pﬁíli‰ krátká. MoÏná kdyby poﬁadatelé mysleli také na
mráz, mohli pﬁesunout dûtskou zábavu na místní sál a dûti by si více uÏily tak nádhern˘ch pohádkov˘ch postav.
I pﬁesto patﬁí podûkování v‰em, kdo se podíleli na organizaci, pﬁípravû a prÛbûhu této pﬁedvánoãní akce. Na závûr chci popﬁát v‰em na‰im dûtem i dospûl˘m

KRÁSNÉ RADOSTNÉ VÁNOâNÍ SVÁTKY
A DO NOVÉHO ROKU 2011 SPOKOJEN¯
A ·ËASTN¯ ÎIVOT.
Pﬁeji si, aby rok 2011 byl pro na‰e obce bohat‰í
neÏ ozdoba obecního vánoãního stromu :).
A. Chládková, Lipová 43

ÎÁKOVSK¯ FOTBAL...
V leto‰ní sezónû jsme byli nuceni, pro nedostatek hráãÛ, se zaregistrovat do soutûÏe star‰ích ÏákÛ v malé kopané.
Dûti si na to velice rychle zvykly a podávají stále lep‰í a lep‰í v˘kony. Doufáme, Ïe pﬁijdou a podpoﬁí na‰e Ïáky nejen rodiãe, ale i
ostatní fanou‰ci. Urãitû je to potû‰í. Chtûli bychom podûkovat v‰em
na‰im sponzorÛm a tû‰íme se vás pﬁi na‰ich jarních utkáních.
Fotbalu zdar
Sedlák, Haraus, Málek

·IPKA¤I, BOMBE¤I

VÍTE ÎE... • VÍTE ÎE... •
• na zahradû b˘valé Základní ‰koly
Libãeves se buduje víceúãelové
sportovní hﬁi‰tû, celá akce bude
dokonãena v pﬁí‰tím roce v nákladu 3835000,-Kã
• dovolená na úﬁadû 23.12.2010
• dovolená matrika a evidence obyvatel 21.12.2010 -31.12.2010
• Obec Libãeves se umístila v lounském okrese na 1.místû za tﬁídûní
odpadu v kategorii do 1000 obyvatel , v ústeckém kraji na 3.místû za
tﬁídûní odpadu ve stejné kategorii
• na Obecním úﬁadû Libãeves probûhl audit - pﬁezkoumání hospodaﬁení obce Libãeves za I. pololetí
2010 - na základû § 42 zákona
ã.128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem ã.420/2004 Sb.,
o pﬁezkoumání hospodaﬁení USC,
závûr z dílãího pﬁezkoumání - nebyly zji‰tûny chyby a nedostatky.
(audit - kontrola hospodaﬁení probíhá 2x roãnû)
• za rok 2010 byla provedena
jedna kontrola finanãním v˘borem
• za rok 2010 byly provedeny ãtyﬁi
kontroly kontrolním v˘borem
• v DPS v Hnojnicích je voln˘ jeden
byt 1+1, nájem ãiní 2500,-Kã a
437,-Kã za peã.sluÏby - byt je
urãen pro seniory s lékaﬁsk˘m doporuãením
(e.l.)

VáÏení a milí spoluobãané, pﬁátelé sportu a sportovní nad‰enci, jak
jistû asi víte, máme u nás v obci ‰ipkové muÏstvo s názvem BOMBE¤I LIBâEVES. Touto cestou bychom rádi nejprve podûkovali b˘valému zastupitelstvu a paní starostce za to, Ïe nám v loÀském roce
poskytli sponzorsk˘ dar na chod muÏstva ve v˘‰i 9700Kã. Tato ãástka nebyla urãena na na‰e obãerstvení, ( protoÏe ‰ipky se hrají v pohostinstvích ), ale ãástku 5000Kã jsme zaplatili p. Tu‰kovi za energie
a pronájem sálu v Libãevsi, kde hrajeme ligové zápasy. Dal‰ích
2000Kã startovné za muÏstvo na jednu sezonu a 2700Kã ãlenské
pﬁíspûvky ãlenÛ muÏstva ‰ipkovému svazu. TakÏe vidíte, Ïe ani tento
sport není zadarmo.
·ipky jako sport jsou v dne‰ní dobû velmi populární a zaãínají b˘t i
svûtov˘m sportem. Poﬁádá se mistrovství svûta jednotlivcÛ a spousta svûtovû uznávan˘ch turnajÛ muÏstev. Libãeveské muÏstvo funguje jiÏ pﬁes 10 let a zaznamenalo mnoho úspûchÛ. Po polovinû leto‰ní
sezony jsme na prvním místû 1.Ligy zatím bez jediné poráÏky. Pokud
by se nám takto vedlo i nadále, rádi bychom postoupili do extraligy.
Myslíme si tedy, Ïe na‰i obec reprezentujeme velmi dobﬁe a na
slu‰né úrovni. Proto doufáme, Ïe nové zastupitelstvo k nám bude
alespoÀ tak ‰tûdré jako to minulé. Na oplátku mÛÏeme obci nabídnout
spolupráci na akcích poﬁádan˘ch obcí, (dûtsk˘ den, ma‰karní, atd.)
jak jiÏ ãiníme uÏ nûkolik let. To je o nás struãnû to podstatné a tû‰íme se na dal‰í dobré sezony. Sportu zdar.
BOMBE¤I Libãeves.
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