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Vážení spoluobčané,

při pohledu z okna i do kalendáře je vidět, že jaro je tady. Příroda se probouzí a spousta z Vás
se pouští do jarního úklidu. Poznáme to bohužel i podle toho, že se začínají objevovat černé skládky. Někteří z nás
si uklidí na svém soukromém pozemku, aby to tam měli hezké a potom místo, aby materiál odvezli na skládku
či do sběrného dvora, který je otevřen každou sobotu, vyhodí jej někde v zákoutí. Chtěl bych Vás proto požádat –
buďte ohleduplní vůči svému okolí. Jsem přesvědčen, že i Vám vadí pohled na škarpy plné odpadků nebo lesní zákoutí
vyplněná pneumatikami a odpadem. Likvidace černých skládek není zadarmo a peníze takto vynaložené se dají určitě
použít jinde.

Co nás čeká v letošním roce v Libušíně? Dojde k dokončení rekonstrukce páteřní komunikace v ul. Přemyslova s tím,
že firma Ekostavby Louny chce uspíšit dokončení stavby. Původní termín, konec června 2015, chtějí zástupci firmy
zkrátit o měsíc. V tuto chvíli je již znám vítěz výběrového řízení, který bude realizovat rekonstrukci ulic Jaroslava
Vintra a Františka Vilta. Je plánováno, že firma Silnice Slaný nastoupí počátkem měsíce dubna a práce by měly být
do 3 měsíců hotovy. Dále vedení města schválilo na letošní rok rekonstrukci komunikace a chodníků v ul. Svatopluka
Čecha. Předpokládáme, že práce na této rekonstrukci budou zahájeny po dokončení Přemyslovy ulice.

V letošním roce požádáme o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje na rekonstrukci ulic Uhelná,
Máchova a Kollárova. I v případě, že dotaci nezískáme, bude rekonstrukce těchto ulic realizována. Dojde také
k rozšíření soustavy veřejného osvětlení a to na přístupové cestě ke hřbitovu Na Vyhlídce a komunikaci směrem
k firmě Speed Press. Věřím, že po revizi projektu dojde k zahájení prací na výstavbě splaškové kanalizace na Janovce.

I v tomto volebním období chceme navázat na tradici setkávání občanů se svými volenými zástupci,
které se uskutečňují 2 krát do roka. Rád bych Vás proto pozval na jarní Setkání s občany, které se uskuteční v pondělí
30. března 2015 od 18.00 hodin v sále bývalé hasičárny. Je to příležitost pro diskuzi a předložení různých návrhů
na zlepšení života v našem městě. Samozřejmě můžete se svými návrhy nebo připomínkami přijít na radnici kdykoliv
v průběhu roku. Dveře jsou každý den otevřené…

Vladimír Eichler, starosta města
Slunečné jarní dny
a pohodové velikonoční svátky ...
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Naše jarní škola
Zima se s námi kvapně rozloučila, ale jaro si pro nás své sluneční paprsky
zatím chystá. Zato ve škole se stále něco děje.
Po lyžařském výcviku v lednu nás potěšily jarní prázdniny. Trochu nás
všechny po prázdninách zaskočila chřipka, která se v letošním roce
nebývale protáhla a zpomalila tak pracovní tempo ve školách. Každý
učitel ví a děti možná tuší, že co se do jara nenaučíme, sluníčko už nám
nedovolí. Ono je někdy velmi těžké setrvávat v lavici, když venku je tak
krásně. A abychom to „venku krásně“ dětem zpříjemnili a současně
je něco naučili, objevuje se v jarním vyučování více vycházek,
pozorování jarní přírody, kreslení ve venkovních prostorách a oblíbené
tělocviky na venkovním hřišti.

Hodina s rodilým mluvčím

Učitelé a učitelky se v letošním roce zapojili do evropského projektu Tablety do škol. Pomocí tabletů nechceme
suplovat televizní obrazovku, ale dopomoci při učení samotném. Moderní technika je něco, co k soudobé mladé
generaci patří, musí ale zůstat nástrojem vedoucím k poznání, nikoliv aby dítko se s prstem na klávesnici stalo
otrokem svého volného času. Neboť známá pravda – učení pochopením vede především přes rozhovory, četbu,
porozumění a vzájemnou dopomoc.
Hned v úvodu března máme pro děti připravenou Noc s Andersenem,
velmi oblíbenou akci – noc s knihou ve škole, následují Velikonoční
dílničky a Velikonoční jarmark, kdy rodiče spolu se svými dětmi mohou
tvořit nejen velikonoční dekorace, ale zpříjemnit si celkově nadcházející
velikonoční čas. Následuje Aprílová škola, kdy žáci a žákyně stanou
za katedrou a okusí si učitelský chlebíček. Pak už hupky dupky
zpoza kamen, budou ukázky sov, dopravní soutěž a mnoho dalších
výukových programů.
Ve volném čase se děti zapojují do hodin s rodilým mluvčím, sportovního
kroužku, kroužku zumby, výtvarně kreativních kroužků pod vedením
paní družinářky Květy či do stále oblíbeného tanečního kroužku.
Učíme se společně

Činností je stále dost a skloubit je s poznáním, pochopením, kreativní zručností, rozvíjení osobních vloh –
to je smyslem našeho působení na vaše děti. A to je to, co máme rádi a co nás baví.
Mgr. Iva Dubravská, ředitelka základní školy

Zpráva z oddílu SK Baník Libušín
Máme tu start jarních mistrovských soutěží. Během zimního přestávky chod našeho oddílu rozhodně neusnul. Přes
zimu nespala ani naše družstva: Přípravka a mladší žáci – zimní příprava probíhala hlavně v tělocvičně, kam naši malí
hráči pravidelně docházeli. Zúčastnili jsme se též turnaje v Doksích. Bohužel jsme se sešli v malém počtu. Doufáme,
že sluníčko vyžene všechny opět sportovat. Je nutno ocenit, jak výborný kolektiv rodičů se zde sešel. Mužstva mají
dokonce jako jediná svoji tiskovou mluvčí Romanu Jankovcovou. Doufejme, že elán všem dlouho vydrží.
Dorost - zimní přípravu zahájil v lednu. Trénovala se fyzická kondice výběhy do blízkého okolí a hra na školním
hřišti. Od února začal dorost trénovat již dvakrát v týdnu, úterý, čtvrtek. Tréninky probíhají na hřišti Jaroslava Vintra.
Bohužel účast dorostenců na trénincích není moc dobrá. Dorost má po podzimu malou ztrátu na postupové příčky,
tak doufejme že se popere o mety nejvyšší.
Ženy – zahájili zimní přípravu v lednu pod dohledem nových trenérů. Věnovali se především zvýšení fyzické
kondice, která mužstvu v podzimní části chyběla. Tréninky probíhaly v hale i na hřišti. Mužstvo hrálo také přípravu
se soupeřkami zvučných jmen – Duklou Praha a Baumitem Jablonec. Přejeme mužstvu úspěšnou účast v jarních
bojích o mistrovské body a vylepšení dosavadního umístění ve spodní části tabulky.
A mužstvo – zahájilo zimní přípravu v lednu. Trénovalo se 3x týdně. Nutno říci, že účast byla bídná, scházelo se 3 – 6
fotbalistů, ostatním tvrdá zimní příprava nevoní….. Od 14.2. proběhlo zimní soustředění v Janských Lázních.
Zde již byla účast lepší a 10 hráčů zde trénovalo 2x denně. Dopoledne výběh a odpoledne tělocvična. Po návratu
...(pokračování na str. 3)
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Dne 30. 3. 2015 od 18.00 hod. se uskuteční v bývalé hasičárně setkání občanů s vedením města.
9. 4. 2015 - první svoz bioodpadu. Následující svozy budou prováděny každý lichý čtvrtek.
Dne 18. 4. 2015 od 10.35 hod. do 14.10 hod. bude probíhat svoz nebezpečného odpadu.
Poplatek za komunální odpad je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 3. 2015
nebo ve dvou stejných splátkách, v termínu do 31. 3. 2015 a do 30. 9. 2015.
Úřední a pokladní dny: (pondělí, středa od 7.00 – 12.00 hod., 12.30 – 17.00 hod.)
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách a vývěsných plochách města.

Zpráva z oddílu SK Baník Libušín (pokračování ze str. 2)
...ze soustředění sehrálo A mužstvo 2 přípravné zápasy. Braškovu podlehlo 1:9 a s Jedomělicemi remizovalo 1:1.
Mužstvo do jarních bojů posílilo o Sejtariju a Kulhánka, naopak odešli Čohadarevič a Viteškič. Přejme mužstvu dobrý
start do sezony a ať se mu vyhýbají zranění.
Stará garda - podzimní část Ligy starých pánů dopadla pro naše mužstvo asi nejhůře od jeho založení.
Je předposlední jen o skore před posledním Stochovem. Na jaře ho čeká porce 15 zápasů, tak doufejme, že se budou
scházet ve větším počtu než na podzim.
Petr Bartoš

Středoevropské Jamboree
Od neděle 3. 8. 2014 do soboty 9. 8. 2014 se v rekreačním středisku Poslův Mlýn u Doks konala největší skautská
akce v ČR, pro kterou byl připraven speciální vlak.
Každá patrola měla svůj vlastní název, ta naše se jmenovala „Rallye
garda“. Na Masarykově nádraží v Praze se k nám přidal ,,Kudlička´´
z Prahy a na Hlavním nádraží se k nám přidali ,,Simon´´ z Brna
a ,,Globin´´ z Dobříše, další členové naší patroly, díky nimž byla naše
skupina kompletní a naše cesta na Jamboree mohla začít.
Po příjezdu na nádraží v Doksech následoval 30 minutový pochod
na tábořiště, kde jsme se potkali s posledním členem naší patroly, s Alex
z Anglie. Následovala registrace a stavění stanů. Večer byl pro všechny
účastníky připraven slavnostní zahajovací ceremoniál, který nás seznámil
s tématy a průběhem celé akce.
První den Jamboree se nesl v rytmu programového bloku, který nesl název „Budoucnost v přírodě“. V tomto
programovém bloku si účastníci mohli vyzkoušet různé dovednosti nutné k přežití v přírodě např. pečení chleba
ze semínek obilí, filtrování vody skrz popel a další netradiční činnosti.
Budoucnost technologií, to byl náš program druhý den, v tomto zábavném
bloku jsme mohli nahlédnout pod roušku budoucnosti a s ní i související
hrozby. Kromě tématických bloků jsme po celou dobu Jamboree mohli
vyzkoušet například kovárnu, zorbing či kanoistiku. Pro mne byl
nejzajímavější blok s ná zvem „Budoucnost demokracie„ - náš subcamp
se rozdělil na dva státy, nedemokratický stát Terrorland a demokratický
stát Niceland, naším úkolem bylo vyslat zprávu z pozice novináře o určité
události. Asi největší událost na celém Jamboree byla aktivita nesoucí
název Atlantis. Všichni účastníci byli odvezeni na vojenské letiště
Mimoň, kde jsme se zúčastnili velké bitvy mezi dvěma týmy, které tvořili
všichni účastníci.
Poslední den Jamboree nás čekalo jen balení a loučení se s novými přáteli, které jsme v tomto nezapomenutelném
týdnu získali. Nebo ne? Přátelství je největší bohatství jaké nelze koupit, ani rozbít. Proto to nebylo sbohem,
ale ,,Někdy příště!“. To byl také jeden z hlavních účelů Jamboree: udělat si nové přátele a zažít s nimi
nezapomenutelných 7 dní.
Linda Palasová - Pažitka
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23. 5. 2015 Jarní Doba hradištní (ČSOP Kladensko)
25. 4. – 26. 4. 2015 Pouť
25. 4. 2015 Historický festival
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30. 4. 2015 Čarodějnice (MŠ Na Kopečku)
29. 5. 2015 Noc kostelů
13. 6. 2015 Den plný zábavy

Přírodní zahrada Na Kopečku
Zahrada školky Na Kopečku zaznamenala v průběhu léta 2014 velké změny. Získáním grantu EU byly vybudovány
herní a vzdělávací prvky splňující koncept přírodní zahrady. Učitelům a dětem byla předána k užívání v září 2014,
avšak pro její stav – nově zaseté travnaté plochy a mladé rostlinky, jsme ji mohli užívat v podzimním období
jen částečně.
Nová je pro nás i údržba zahrady, na podzim se na ni symbolicky podílely
i děti hrabáním listí a jeho kompostováním, větší část však byla
prováděna dospělými z řad zaměstnanců i odborníky. Poprvé jsme
zazimovali pumpu na dešťovou vodu, pítko a připravili vodovodní
systém zahrady na chladné období. Nyní na jaře byl již proveden řez
nových ovocných stromků, čeká nás osazení vyvýšených záhonů prvními
rostlinami, dobudování smyslového chodníku a hmyzích domečků,
jsou to již činnosti, které budeme provádět s dětmi.

Rádi bychom celou zahradu představili všem zájemcům,
připravujeme Den otevřených dveří s možností exkurse
a s výstavou fotografií mapujících její budování a proměnu. Tato akce
je plánovaná na měsíc červen, kdy bude zároveň zahrada dějištěm
semináře“ Plánování a tvorba přírodních zahrad s dětmi“, pořádaného
ve spolupráci Naučného střediska ekologické výchovy Čabárna
pod záštitou EHP a Norských fondů. O přesném termínu
Dne otevřených dveří vás budeme informovat a těšíme se na vaši
návštěvu.
Velkou inspirací pro další užívání a údržbu naší zahrady byla
listopadová týdenní stáž ředitelky MŠ v mateřské škole
The Children´s House ve Vídni, kde mají propracované využití
přírodní zahrady pro pozorování, pěstování rostlin i chování
drobných živočichů, o které se děti starají.

Naše zahrada je v počáteční fázi užívání, více zde bude vidět až
za 3-5 let, avšak na zahradní objevování se s dětmi těšíme již toto jaro,
první zvířecí kamarád – králíček zde začne pobývat již v dubnu.
Věra Portužáková, ředitelka Mateřské školky

Uzávěrka přijímání příspěvku do dalšího čísla Libušínského reportu je dne 10. 6. 2015 (příspěvky doručené
po tomto termínu bohužel nebudou moci být zveřejněny). E-mail: místostarosta@mestolibusin.cz

březen 2015

