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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
prostřednictvím poštovních schránek se k Vám dostává
náš první zpravodaj. Informace o naší obci bude přinášet
4 x do roka. Stane se nedílným členem naší vesnice a bude
přinášet nejen informace o novinkách, připravovaných
změnách,
ale představí základní a mateřskou školu
a postupně Vás seznámí s činností jednotlivých spolků.
Budeme se těšit z pestrého programu společensko kulturních akcí.
Určitě se nám všechno nevejde do prvního čísla a je
možné, že ty začátky budou nelehké, ale já věřím, že se
Vám náš časopis zalíbí a stanete se našimi spolutvůrci.
Proto neváhejte a kontaktujte nás, rádi uvítáme Vaše
příspěvky.
V prvním čísle se zaměříme na velkou změnu
v odpadovém hospodářství. Stránky zpravodaje Vás
seznámí s efektivním systémem DOOR to DOOR v oblasti třídění odpadu.
Kulturní komise v sekci kalendář akcí prezentuje
pestrou směsici programu roku 2022.
V sloupku bytové správy získáte přehledné informace
o chystaných změnách
v bytovém hospodářství.
Základní škola a mateřská škola představí svou činnost
a pochlubí se svými šikovnými žáky.
Inspirujte se naším vánočním receptem a vůní vánočky
provoňte celý dům.
Seznamte se s rodákem naší obce, kterému byla v říjnu
v kostele Povýšení sv. Kříže na Libavé umístěna pamětní
deska.
Informováni budete o provozní době služeb v obci
Město Libavá.
A ještě mnohem více v prvním výtisku moderně
a barevně podkresleného Zpravodaje Města Libavá.
Vážení spoluobčané,
Přeji Vám pokojné prožití svátků vánočních a šťastný
rok 2022.
Bc. Štěpánka Tichá

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás touto cestou informovali, jaké změny
chystáme v našem odpadovém hospodářství. Velkou
novinkou bude rozšíření svozu tříděných odpadů o svoz
tzv. „od domu“. Nově Vám bude přímo od domu svážen
kromě směsného odpadu také papír, plast a bioodpad.
Každý, kdo požádá, dostane nádoby na tyto druhy
odpadu do bezplatné zápůjčky a bude moci třídit odpad
v pohodlí domova, aniž by musel chodit na sběrná
hnízda. Proč? Ptá se jistě řada z Vás. Proč tolik nádob
navíc? Proč nestačí systém stávajících sběrných hnízd?
Vždyť tolik let fungoval. Vyšší míra třídění odpadu bude
v budoucnu nutností pro každého. Každý občan bude
muset kvalitně vytřídit odpad, který produkuje, jako je
tomu například v sousedním Rakousku, jinak bude platit.
Řešením, aby pro Vás bylo třídění odpadu co nejsnažší a
nejpohodlnější a zároveň svoz logisticky co
nejefektivnější, je právě svoz „od domu“ pomocí
240 l nádob. Tento systém již na řadě míst bezproblémově
funguje (Mnichovo Hradiště, Boskovicko, Mikulovsko,
Židlochovicko). Bohužel stávající sběrná hnízda nejsou
schopná pojmout veškerý vytříditelný odpad, který je
nyní součástí směsného odpadu, aniž by bylo nutné
výrazně navyšovat počet kontejnerů na hnízdech nebo
četnost jejich svozu. Pro umístění nových kontejnerů již
není místo a častější svoz není možné zajistit, aniž by se
neúměrně navýšila cena. Od začátku letošního roku platí
nový zákon o odpadech. Díky tomuto zákonu se zvyšuje
poplatek za ukládání směsného odpadu na skládky
tak,aby skládkování přestalo být nejvýhodnějším
způsobem nakládání s ním. Náš nový systém svozu má
posloužit k tomu, aby se množství směsného odpadu
snížilo a množství tříděného odpadu naopak vzrostlo.
Obec již nyní na své odpadové hospodářství doplácí
z rozpočtu nemalou částku a pokud se nepodaří snížit
množství směsného odpadu,

tak tato částka dále poroste. Pak bude zcela jistě nutné
navýšit poplatek za odpady. Pokud se nám podaří snížit
naši produkci směsného odpadu, nebude nutné razantně
navyšovat místní poplatek. Papír, plast, sklo i kovy jsou
druhy odpadů z nichž lze vyrobit ještě spoustu nových
věcí a je škoda je bez užitku zahrnout do země. Zde je
dobré připomenout, že ani biologicky rozložitelný odpad
do černé popelnice nepatří, a zvláště ten pocházející
z kuchyně! Tento odpad se dá velmi snadno
zkompostovat a získat kvalitní hnojivo – kompost, který
obohatí půdu důležitou organickou hmotu a zvýší tak
její kvalitu bez přídavků chemie. Možná se ptáte, kdo
zaplatí nákup takového množství popelnic?! Obec získala
prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí, jehož je
členem, na jejich nákup dotaci z Operačního programu
Životní prostředí a máme tedy prostředky na popelnice
pro každého. Bližší informace o projektu vč. toho, jak
nádoby do zápůjčky získat, obdržíte prostřednictvím
letáku, který Vám bude v dohledné době doručen do
schránek. Proto se zapojme všichni do nového systému!
Tříděním recyklovatelných odpadů nejenže pomůžeme
rozpočtu své obce, ale hlavně životnímu prostředí.
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SVOZOVÝ
KALENDÁŘ 2022

RECEPTÍK
Voňavá vánočka
je jedním ze symbolů Vánoc. Pletená z několika
pramenů kynutého těsta, opatrně pečená, ozdobí každý
vánoční stůl. Pak už jen vánočku pocukrovat a můžeme ji
nabídnout rodině.

Těsto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

600 g hladké mouky
140 g cukru
250 ml teplého plnotučného mléka (dle potřeby)
30 g čerstvého droždí
1 vejce
120 g změklého másla
50 g rozinek
25 g sekaných mandlí
1/2 rovné lžičky soli
špetka muškátového oříšku
1 lžička nastrouhané citronové kůry

3. Po hodině prohněteme a necháme další 1 hodinu
kynout.
Po vykynutí těsto rozdělíme na 9 stejných částí, ze
kterých vyválíme stejně dlouhé válečky. Vánočku
upleteme, nejprve ze 4, pak 3 a nakonec 2 dílů.
Připravíme plech, který vyložíme pečícím papírem.
Jednotlivě upečené copy vždy dáváme rovnou na plech
(tzn. nepřenášíme celou vánočku z pracovní plochy na
plech, ale nejdříve na plech dáme cop ze čtyř dílů, pak
cop ze tří, zacelíme, nakonec cop ze dvou, opět zacelíme).
Aby vánočka "nesjela", můžeme ji propíchat třemi
špejlemi. Vánočku přikryjeme utěrkou a necháme na
plechu kynout, asi 45 minut.

Na povrch:
•
•
•

2. V míse nebo v míse kuchyňského robotu smícháme
vejce, změklé máslo a cukr. Přidáme sůl, muškátový
oříšek a citrónové aroma (nebo citrónovou kůru).
Promícháme. Pokud používáme kuchyňský robot,
nasadíme hák na hnětení. Střídavě přidáváme mouku,
kvásek a zbytek teplého mléka. Vypracujeme hladké
a pružné kynuté těsto. Těsto hněteme tak dlouho, aby se
nelepilo na stěny. Dle potřeby přidáme mouku, je-li těsto
moc řídké, nebo mléko, je-li naopak moc tuhé.
Propracované těsto necháme 1 hodinu kynout.

4. Jakmile je vánočka nakynutá, předehřejeme troubu
na 160 °C. Vánočku potřeme rozšlehaným vajíčkem
s 1 lžící vody a posypeme plátky mandlí. Pečeme
45 minut. Po upečení vánočku poprášíme moučkovým
cukrem.

1 vejce
1 lžíce vody
plátky mandlí

Postup přípravy:
1. Z droždí a 50 g cukru uděláme kvásek. Nejdříve
rozmícháme droždí s cukrem do tekuta, pak přidáme asi
100 ml teplého mléka a necháme vzejít kvásek.
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Dobrou chuť

BYTOVÁ SPRÁVA
Platba poplatku
za komunální odpad a psa
ve Městě Libavá
za rok 2022

Komunální odpad:
poplatník 0 až 70 let 600,- Kč
Poplatník, který dovrší v daném kalendářním roce 70 let
věku, má nárok od následujícího kalendářního roku
slevu ve výši 200,- Kč.

Zastupitelstvo obce Město Libavá schválilo dne
19. 8. 2021 na 49. Zasedání zastupitelstva obce Město
Libavá, s platností od 1. 1. 2022, přidání služby - úklid
bytových jednotek - společné prostory a nebytových
prostor.
Proto občané, žijící v bytových domech budou mít
od 1. 1. 2022 v evidenčním listě přidanou novou položku,
za službu úklid společných prostor, a to 150,- Kč na jednu
bytovou jednotku a měsíc.

Pes:
za jednoho 150,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 300,- Kč
Poplatník, který dovrší v daném kalendářním roce 70 let
věku, bude od následujícího kalendářního roku hradit
75,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož majitele
150,- Kč

V měsíci prosinci 2021 budou občané z bytových domů
vyzváni k podepsání nových evidenčních listů.
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Poplatek je splatný do 30. června
na účet 273274955 / 0300
nebo hotově na obecním úřadě v kanceláři č. 19.

ŠKOLA
Základní škola a Mateřská škola Libavá vykonává
činnost úplné základní školy, školní družiny, mateřské
školy, školní jídelny, školní jídelny.
V hlavní školní budově se uskutečňuje výuka žáků
v sedmi kmenových třídách, které se člení na první
a druhý stupeň. První stupeň byl ve školním roce
2020/2021 tvořen prvním až pátým ročníkem ve třech
třídách. Spojený byl první a druhý ročník, třetí a čtvrtý,
pátý ročník byl samostatný. Celkem první stupeň
navštěvovalo 36 žáků.
Druhý stupeň byl tvořen šestým až devátým ročníkem
ve čtyřech třídách. Celkem druhý stupeň navštěvovalo

34 žáků. Ve škole plnili povinnou školní docházku žáci
z Města Libavé, Heroltovic, Domašova nad Bystřicí,
Norberčan a Staré Libavé.
Od školního roku 2019/2020 přešla ZŠ na elektronickou
dokumentaci – Edookit, což se velmi osvědčilo právě
v roce 2020/2021 při distanční výuce.
V hlavní budově je 7 kmenových tříd, 2 třídy školní
družiny a 3 odborné pracovny: - učebna výpočetní
techniky s počítači připojenými na internet - učebna

fyziky, chemie a přírodopisu splňuje všechny podmínky
pro výuku těchto předmětů na základní škole - cvičná
kuchyňka, kterou využívají k výuce nejen žáci obou
stupňů, ale také školní družina a mateřská škola - nově se
začala zařizovat školní dílna za velké finanční podpory
zřizovatele a starostů Domašova nad Bystřicí a Norberčan.
Na I. stupni je v jedné učebně zřízen počítačový koutek
s 8 počítači připojenými na internet. V sedmi učebnách
školy (tři na I. stupni a čtyři na II. stupni) jsou k dispozici
interaktivní tabule s připojením na internet. Interaktivní
tabule je i v mateřské škole. Všechny učebny jsou účelně a
moderně zařízeny, jsou vybaveny výškově stavitelným
nábytkem. Rovněž vybavení kabinetů pomůckami
a didaktickou technikou je na velmi dobré úrovni.
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Na škole je zřízena knihovna pro učitele a knihovna
pro žáky. Knižní fond je průběžně a dle potřeby
obnovován a doplňován. V přízemí budovy je umístěna
tělocvična, školní jídelna a kuchyně. V suterénu se
nacházejí šatny.
Mimo hlavní budovu jsou umístěny dvě učebny.
V jedné se vyučovaly pracovní činnosti (školní dílna), ve
druhé probíhal výtvarný kroužek. Dále byla tato učebna
využívána jako pobočka ZUŠ Moravský Beroun
(výtvarný obor). Má zde také zázemí školník.
Na vedlejší budovu navazuje školní zahrada, kterou
využívají žáci v době poledních přestávek a slouží také
školní družině. K výuce tělesné výchovy, ale také
k mimoškolnímu organizovanému využití volného času
žáků slouží hřiště, které využívá i mateřská škola.
V budově školy se nachází mateřská škola, která má
samostatný vchod. Mateřská škola má vlastní školní
zahradu účelně vybavenou herními prvky, vhodnými pro
děti od 2 do 7 let.
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ŠKOLKA
Mateřská škola v Městě Libavá je jednotřídní
heterogenní venkovská škola s kapacitou 25 dětí. Do
mateřské školy jsou přijímány děti od 2 do 7 let z Města
Libavá a přilehlých vesnic.
Mateřská škola se nachází ve společné budově se
základní školou, školní družinou a školní jídelnou.
Součástí mateřské školy je velká zahrada s vybudovanými průlezkami, houpačkami, venkovní tabulí
a pískovištěm.
V budově MŠ jsou dvě šatny a dvě třídy, z nichž jedna
třída slouží k odpočinku dětí a druhá k aktivní činnosti
a stravování. Obě třídy jsou vybaveny vlastním sociálním
zařízením, tělocvična pro děti je uzpůsobena v třídě
určené k odpočinku.
Ve třídách je velmi dobré materiálně technické
vybavení, vyhovující nejnovějším parametrům pro
předškolní vzdělávání. K příjemnému domácímu
prostředí mateřské školy přispíváme výzdobou tříd
a šaten dětskými výkresy, které jsou průběžně
obměňovány podle ročních období a příležitostí.
Místnosti, vybavení hračkami, materiály a doplňky
dávají dětem široký prostor k hrám a činnostem, které
podporují rozvoj jejich osobnosti. Pro děti je to
nejpřirozenější způsob získávání poznatků, zkušeností
a dovedností.
Naším nejbližším partnerem je základní škola v Městě
Libavé. Často školu navštěvujeme při příležitostech
různých vystoupení a společných akcí. Společně
připravujeme projekty a kulturní vystoupení. V průběhu
roku probíhá návštěva 1. třídy s předškoláky. Děti se
seznámí s prostředím a jdou bez ostychu k zápisu do
školy. Na oplátku chodí prvňáčci do školky předvést, co
se za první rok naučili.
Jsme také zapojeni do projektu „Recyklohraní“, což je
školní recyklační program pod záštitou MŠMT České
republiky, jehož cílem je hravou formou prohloubit
znalosti dětí v oblasti třídění a recyklace odpadu
a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem
baterií a použitých drobných elektrozařízení.
Déle jsme zapojeni do projektu „Mrkvička“. Program
poskytuje metodickou a informační podporu a umožňuje
vzájemnou výměnu zkušeností mezi školkami v oblasti

EWO. Jako mateřská škola zapojená v celostátní síti
Mrkvička soustavně usilujeme o kvalitní a trvale se
zlepšující zařazení ekologické/environmentální výchovy
do celkového života mateřské školy.
„Libaváčci poznávají barvy duhy“ – je náš školní
vzdělávací program motivovaný barvami duhy, ze
kterého vychází každý rok nový roční plán. Letos
putujeme se Sluníčkem.
Připravujeme pro děti i rodiče nejrůznější akce
a tematické dny.
Při začátku tohoto roku to byla „Bramboriáda“- soutěže
a úkoly pro rodiče s dětmi a odměna opečení brambory.
Dne 13. 9. jsme přivítali nové občánky hádankou:
Nosí plínky dudlíka,
V noci občas zavzlyká.
Maminka ho nakrmí.
Jediná mu rozumí.
Kdo je to?
Zapojily jsme se do výstavy k příležitosti dne
sv. Václava, kde jsme my i rodiče vyrobili zvířátka
z různého přírodního materiálu.
Proměnily jsme naši školku ve strašidelnou. Užily jsme
si týden plný zábavy, strašení a Halloweenského tvoření.
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ŠKOLKA / HISTORIE

Msgr. Johannes Maria Oesterreicher (1904 - 1993)
Johannes Maria Oesterreicher se
narodil do židovské rodiny
2. února 1904, v Městě Libavá,
v regionu Moravy, která je dnes
součástí České republiky, ale
která byla v té době součástí
rakousko-uherské říše. Byl to
katolický teolog a přední obhájce
židovsko-katolického usmíření.
Byl jedním z architektů Nostra aetate neboli „In Our
Age“, prohlášení, které vydal Druhý vatikánský koncil
v roce 1965 a které popíralo antisemitismus.
Dne 14. října 2021 mu byla slavnostně odhalena
pamětní deska v kostele Povýšení sv. Kříže za účasti

těchto osob: Nikos Armutidis, ak. sochař, Ing. arch.
Jaroslav Klenovský,
Ing. Rudolf Dub, SK Maccabi Olomouc, p. Jindřich
Machala, historik, z. s. Lubavia, Msgre. Mgr. Václav
Basler, pomocný biskup, generální vikář, kancléř, děkan
Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci
Bc. Štěpánka Tichá, starostka, Město Libavá.
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LIBAVSKÉ SLAVNOSTI
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SVATOVÁCLAVSKÉ
POVYRAŽENÍ
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Obecní úřad
Starostka - Bc. Štěpánka Tichá, tel. 702180705
starostkaticha@mesto-libava.eu

Ve věcech technických - Ing. Petr Baránek, tel. 702180706
technickypracovnik@mesto-libava.eu
Podatelna - Miluše Bendová, tel. 607234484
podatelna@mesto-libava.eu

Místostarosta - Pavel Dvořák, tel. 777942258
paveldvorak@mesto-libava.eu

Internetové stránky: www.mesto-libava.eu
Datová schránka: hsifeu7

Bytová správa - Ludmila Skálová, tel. 585313942
bytovasprava@mesto-libava.eu

Úřední hodiny

Účetní - Michaela Furišová, tel. 585313942
ucetni@mesto-libava.eu

Pondělí
Středa

7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Zpravodaj obce Město Libavá, čtvrtletní periodický tisk, v nákladu 300 ks, vydává obec Město Libavá, Berounská 41,
78307, IČ: 04498704. Registrováno pod MK ČR E 24276. Zpravodaj najdete na internetových stránkách obce. Za obsah
jednotlivých příspěvků odpovídají autoři. Redakční rada: Ing. Petr Baránek, Michaela Furišová, Miluše Bendová.
Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit či opravovat.
Realizace: funprint.eu
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