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MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU více na str.3
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA tyto níže uvedené nebezpečné odpady. POVINNOSTÍ OBČANA
je odevzdat odpad osobně obsluze sběrny a neponechávat odpad volně u sběrného místa.
* zářivky a výbojky
* kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii
* autobaterie a monočlánky
* nádobky od sprejů
* vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalů
* staré a nepotřebné léky
* použité fritovací oleje
* TV
* lednice
* barvy a laky, včetně obalů
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Zpráva z oddílu SK Baník Libušín
Do ročníku 2015/16 vstupujeme s těmito oddíly:
Přípravka a mladší žáci – v této věkové kategorii nás těší stále větší zájem dětí. Máme jich již dohromady 31, takže práce s nimi
je radost. O tom, že se zde práce s mládeží dělá kvalitně svědčí zájem klubů o naše mladé naděje z jiných oddílů,
jako např. SK Kladno nebo Dukla Praha. Za to je třeba poděkovat trenérům, kterým se snažíme vytvářet dobré podmínky.
Třeba i tím, že jsme sem pozvali akci „Létající trenéři“, což jsou profesionální trenéři, kteří ukazují modelový trénink mládeže.
Dětem i trenérům se to moc líbilo. V sobotu 5.9.2015 zajeli mladší žáci na mistrovské utkání do Brandýsku. Za hezkého
slunečného počasí jsme odehráli povedené utkání. Hráli jsme konečně s velkou chutí, kombinačně a soupeře jsme téměř
k ničemu nepustili. Dostávali jsme se do šancí a tentokrát je i proměňovali. Do poločasu jsme se trefili třikrát, po obrátce jsme
přidali ještě 6 branek. Sestava: Turaz, Chlumský, Fořt, Petr Valenta, Kopřiva, Pavel a Jakub Váňovi, Jankovec, Kvapil, Makrlík,
Sucharský. Branky: Chlumský 4, Valenta 2, Kvapil 2 a Sucharský 1.
Ženy – V polovině července zahájili ženy letní přípravu,
B mužstvo – po delší době jsme založili B mužstvo mužů,
aktivně se zapojilo 16 hráček z nichž 12 absolvovalo letní
hlavně proto, že nám končil dorost a nechtěli jsme,
soustředění v místním labyrintu, kde se trénovalo třikrát
aby se nám mladí hráči rozutekli na hostování. Trenérské
denně 5 dní. Soustředění bylo zakončeno přípravným
role se ujali Křenek a Bejbl. Začali jsme na hřišti Kačice,
zápasem proti Dukle Praha "B" (2:2) následující týden
kde jsme prohráli 2:4. Poté jsme však doma přehráli Pletený
se odehrála generálka s Jabloncem nad Nisou (1:7).
Újezd 3:1 a s nadějí zajížděli do Kamenných Žehrovic.
Po skončení letní přípravy jsme si dali cíle do nové sezony.
Bohužel se nám toto utkání vůbec nepovedlo a prohráli jsme
Rádi bychom rozšířili kádr a pokusili se hrát horní polovinu
5:0. Tato porážka však mužstvo nesrazila a doma si poradilo
tabulky Divize "A". Sezona odstartovala 22.srpna
s Dubí B 5:2. Mužstvo je mladé, perspektivní a dá se s ním
v Brozanech, kde jsme odehráli dobré utkání a vybojovali
dále pracovat.
tři body po výhře 3:1. O víkendu 12-13 září jsme odehráli
A mužstvo – naše A mužstvo postoupilo po 31-ti letech
dva těžké zápasy. V sobotu jsme doma přivítali ženy
do krajské soutěže I.B třídy. Před sezonou jsme jako první
z Postoloprt, soupeře jsme 70.minut přehrávali, dokázali
posilu získali na trenérský post Milana Sedláka,
jsme kombinovat a zatlačit soupeře na jejich polovině,
který dlouhou dobu trénoval mládež na SK Kladno. Mužstvo
bohužel soupeř zahrozil párkrát z "brejků" což mu stačilo
jsme posílili o Říčku (Klobuky), Muchu (Smečno), Roháče
(Slavoj Kladno) a Zelenku (Vinařice). Naopak nás opustil
a Postoloprtům jsme podlehli 1:2. Hned druhý den nás čekala
Aličič. Vstup do krajských soutěží se nám vůbec nevydařil.
dlouhá cesta do Chebu na zápas s tamní Hvězdou. Zápas měl
Hlavně díky malému důrazu v obou pokutových území jsme
úroveň, hráli jsme na hlavním stadionu před slušnou
návštěvou, bohužel se na nás ale podepsala únava
podlehli doma Unhošti 1:4 (branka Říčka) a poté v Nižboru
1:2 (branka Šarocha). Poté se nám však již dařilo lépe.
z předchozího dne a ač jsme bojovali, soupeř rozhodl
Porazili jsme doma Zdice 2:1( branky Volf 2) a poté jsme
v samotném závěru o výhře 3:2.
vyhráli na pokutové kopy na TATRANU Rakovník B 2:3
Stará garda – Starou gardu jsme po dlouhém váhání
(branky Říčka, Mucha a rozhodující pokutový kop Volf).
nakonec přihlásili i do tohoto soutěžního ročníku. V prvním
Doufejme, že se těmito výsledky mužstvo chytlo a bude nám
kole mužstvo prohrálo doma s Družcí 1:3, poté ve Slaném
dále dělat radost dobrými výsledky a předvedenou hrou.
1:4, kde však hrálo pouze 9 hráčů. V dalším domácím
střetnutí Ligy starých pánů jsme doma hostili mužstvo
Snažíme se nejen o organizaci sportovní činnosti,
Slovanu Kladno. Domácí mužstvo začalo dobře a dostalo se
ale též o zkvalitňování zázemí. Dokončuje se nové oplocení
do vedení brankou Minase. Po chybě v obraně hosté
hřiště a začali jsme s kompletní rekonstrukcí kabin.
vyrovnali, ale domácí strhli do poločasu vedení na svou
Proto bude vítána jakákoliv pomoc z řad občanů Libušína,
stranu krásnou střelou Škardy. To však bylo z naší strany vše.
ať již finanční, nebo přiložením rukou k dílu.
Hosté vyrovnali a nakonec si odvezli výhru v poměru 2:4.
Doufáme, že se vše zdárně dokončí a budeme se poté všichni
V následujícím utkání jsme nastoupili na hřišti Velvar scházet v pěkném areálu na pěkný fotbal.
Petr Bartoš
vítěze posledního ročníku Ligy starých pánů. Favorita jsme
na začátku dokonale zaskočili a po brankách Kalouse jsme
vedli 2:0. A další šance brankou neskončili. Domácí
se probrali a začali plnit roli favorita a vyrovnali na 2:2.
A opět jsme měli šance a zase jsme je promarnili. A domácí
trestali. Konečné skóre 6:2 pro domácí.
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Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás informovat, že zastupitelé na veřejném zasedání dne 9. září schválili Obecně závaznou vyhlášku č. 2
o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. Tento koeficient byl stanoven na 3,
což znamená, že dojde ke zvýšení daně z nemovitosti na trojnásobek. Proč jsme se rozhodli tento krok učinit?
Veškeré peníze vybrané finančním úřadem v rámci této daně se vracejí do rozpočtu našeho města. Asi Vás v tuto chvíli
napadne, že si tak chceme navýšit příjmy do obecní kasy a vytáhnout z obyvatel více peněz.
Mohu Vás ujistit, že tomu tak není.
Hlavním důvodem jsou náklady na systém svozu odpadů, stanovení výše poplatku a vybírání poplatku.
Město každoročně doplácí statisícové částky za provozování tohoto systému - např. za loňský rok to bylo 561 tis. Kč.
Dále jsou mezi námi spoluobčané, od kterých se nám nedaří tento poplatek vybrat. Od roku 2010 máme v evidenci
téměř 1000 položek o nezaplacení tohoto poplatku. V loňském roce jsme začali s vymáháním dlužných částek,
a protože část občanů i přes výzvy dluh neuhradila, byli jsme nuceni postoupit vymáhání prostřednictvím exekutora.
To samozřejmě původně dlužnou částku neúměrně navyšuje. A ač si dotyčný neplní svoje zákonné povinnosti,
následně nadává a obviňuje město a městský úřad, že ho okradl...
Možnost jak snížit schodek v rámci odpadového hospodářství by bylo zvýšení poplatku o cca 200 Kč. Tímto krokem
bychom sice získali do systému více peněz, ale problém neplatičů bychom nevyřešili. Proto jsme se rozhodli jít cestou
zvýšení daně z nemovitosti. A protože získáme finance na pokrytí systému odpadového hospodářství touto cestou,
připravujeme novou obecně závaznou vyhlášku, ve které budou občané od poplatku za odpad osvobozeni.
Takže od ledna 2016 bude systém svozu a likvidace komunálního odpadu pro občany zdarma. Ale dlužné částky z let
minulých budeme i nadále vymáhat.
Dovolím si vše shrnout do jedné věty - od roku 2016 budeme platit 3x vyšší daň z nemovitosti, ale komunální
odpad bude bez poplatku.
Do systému sběru komunálního odpadu patří i separovaný odpad. Ve městě máme 9 míst, kde je možno separovaný
odpad uložit. V současné době hledáme další místa, kam by bylo možno kontejnery přistavit. Ne že bych měl potřebu
si hrát na popeláře, ale tato místa pravidelně kontroluji. Náklady na separovaný odpad by se měly částečně uhradit,
protože město získává za prodej takto sebraných surovin peníze. Bohužel však musím konstatovat, že v kontejnerech,
kde by se měly odkládat plasty, sklo, papír či tertapakové obaly se nachází spousta věcí, která tam nepatří. Viděl jsem
tam mimo jiné - zámkovou dlažbu, keramické obklady, asfaltovou lepenku, sprchový kout, zbytky jídla, komunální
odpad, různé hadry, elektroniku, plasty z automobilů (tvrzené plasty, které se nedají recyklovat), kusy nábytku
a spoustu dalších věcí, které tam nepatří. To snižuje kapacitu kontejnerů a návratnost peněz je samozřejmě tím pádem
nižší. A stojí nás to zbytečné peníze... Většinou se tyto věci objevují přes víkend, a proto si říkám - proč neodvezou tyto
věci do sběrného dvora? Každou sobotu je sběrné místo otevřeno od 8 do 13 hodin. Chtěl bych Vás proto touto cestou
poprosit – využívejte místa pro separovaný odpad pro to, pro co jsou určena.
Vážení spoluobčané,
i na podzim letošního roku pokračuje tradiční setkávání občanů s vedením města. Své názory a připomínky můžete
zastupitelům sdělit v pondělí 19. října 2015 od 18.00 hodin v sále bývalé hasičské zbrojnice Nábřeží 15.
Budeme se těšit na setkání s Vámi.
Ing. Vladimír Eichler, starosta
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Dne 3.10.2015, od 13:20 hod. do 16:55 hod.
MĚSTO LIBUŠÍN a REGIOS a.s., společnost pro nakládání s odpady pořádají
mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu pro město Libušín

MŠ Na kopečku poznává školství v Evropě
Ve školce Na kopečku začal nový školní rok a všechno se dostává do běžných
kolejí, děti si pomalu zvykají, hledají nové kamarády, hry a aktivity, které by je
ve školce bavily. Naše práce ale nespočívá jen ve výchově a péči o děti,
ale i v navštěvování nejrůznějších kurzů, seminářů a školení pro učitele,
jejich další vzdělávání a získávání informací o nových trendech v oboru výchovy
a vzdělávání.
V kolektivu Na kopečku tuto „část“ naší práce považujeme nejen za důležitou
pro práci s dětmi, ale i za přínosnou a inspirativní. V loňském roce zapojila paní
ředitelka Věra Portužáková naši mateřskou školu do projektu Rozvoj pedagogů
mateřských školek Společnosti Montessori o.s., který se skládal z týdenní letní
školy osobnostního rozvoje učitelů a týdenní stáže v montessori škole v zahraničí.
Měly jsme možnost navštívit různé země Evropy. Tři z nás se vydaly na týdenní
stáž do Montessori školek, konkrétně do Londýna, Vídně a Frankfurtu, kde jsme
pozorovaly práci dětí, učitelů, organizaci školství v dané zemi i podmínky
vzdělávání.

Sběrna bude přistavena:
13:20 - 13:45 hod. - sídliště u bývalých potravin
13:50 - 14:15 hod. - Důl Jan
14:20 - 14:45 hod. - křižovatka ulic Palackého a Husova
14:50 - 15:15 hod. - v ulici Svatojiřská na odbočce ke koupališti

Skautů přibývá a mají nový název
Vybavení montessori školy
The Children’s House ve Vídni

Další kolegyně navštívila v rámci nového projektu Dokážu to společnosti Aisis
mateřské školy v Srbsku, kde zjišťovala, jak se místní děti učí finanční a sociální
gramotnosti.

Poznávání slovních druhů
ve Freie Montessori Kinderhaus
v Gelnhausenu poblíž Frankfurtu

Předškolní vzdělávání v Montessori soukromých mateřských školách v Londýně
Paní učitelka Michaela Žižlavská navštívila čtyři soukromé Mateřské školy zaměřené na Montessori pedagogiku
v Londýně. Porovnávala prostředí a vybavení mateřských škol, práci učitelek i chování dětí. Systém předškolního
vzdělávání ve Velké Británii je částečně jiný než v ČR. Děti navštěvují MŠ od dvou let. ( V soukromém zařízení
od roku a půl.) Předškoláčci ve věku 5-6(7)let mají povinnou školní docházku, kterou si plní v Základních školách.
Britské děti jsou svým naturelem stejné jako naše české, možná jsou trošku otužilejší a konzumují méně potravin.
Ke svačině mají jen ovoce nebo zeleninu (bez pečiva) a k obědu hlavní chod bez polévky.
Výhodou i přes ne zcela vyhovující prostory školek je počet učitelů ve třídě.
Čtyři učitelky pracovaly s dvacetitřemi dětmi přirozeně rozdělenými
do skupin, ve kterých se děti mohly plynule střídat podle svého zájmu.
Vybavení tříd v některých školkách bylo skromnější a čistota prostředí
i sociálního zázemí neodpovídala zvyklostem a vysokým nárokům v ČR.
Venkovní prostory pro dětskou hru v centru Londýna byly velmi malé.
Přesto celková atmosféra byla příjemná, jak ze strany pedagogů, tak dětí.
Závěrem můžeme ocenit naše možnosti, prostory, vybavení, hygienické
podmínky, různorodou stravu i všestrannost našich pedagogů. V porovnání
našeho a britského předškolního vzdělávání se nemáme za co stydět,
naopak můžeme být i inspirací.
Michaela Žižlavská, učitelka
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Ke skautskému hnutí se v České republice hlásí každým rokem více
zájemců. Za posledních osm let se členská základna Junáka zvýšila o více
než čtvrtinu a nárůst v uplynulém roce byl dokonce největší za posledních
25 let. Skauti jsou s 53.000 členy největší výchovnou organizací pro děti
a mládež v zemi. Nové zájemce přitahuje jak pestrý program, tak třeba také
výchova k zodpovědnosti. „Za poslední roky jsme obměnili program
určený pro současnou generaci dětí a důsledně se věnujeme vzdělávání
vedoucích. Zkoušky pro ně jsou akreditované ministerstvem školství
a zahrnují pedagogiku a psychologii, vedení her a táboření,
bezpečnost či první pomoc. Svým členům nabízíme celoroční program ve více než dvou tisících oddílech po celé
zemi, během letních prázdnin se pořádá okolo tisícovky táborů. Děti si mohou vyzkoušet klasické táboření, výpravy
do přírody, sportovní, rukodělné a kulturní aktivity - to vše v partě kamarádů. Skauting je zkrátka hnutí,
které je i v moderní době smysluplnou náplní volného času i přípravou na život“, říká Jitka Taussiková, tisková mluvčí
Junáka.

Odvezly jsme si spoustu praktických nápadů, námětů a postřehů pro další práci
s dětmi a kromě toho jsme zjistily, že srbské školství se zdá oproti očekávání velice
vyspělé a inovativní, že v německých a rakouských školkách panuje přirozený řád
a systematičnost, nebo že britské školy jsou oproti těm našim velmi multikulturní.
Děkujeme všem, kdo se podílí na vytváření těchto pěkných a přínosných projektů
a těšíme se na nové zážitky ve školce s dětmi i na školeních, které nás čekají.
Bc. Eva Čermáková, učitelka

15:20 - 15:45 hod. - křižovatka ulic Čadova a Wolkerova
15:50 - 16:15 hod. - křižovatka ulic Dr. Tyrše a 28. října
16:20 - 16:55 hod. - před sběrným dvorem v ulici Dr. Tyrše
(bývalé garáže hasičárny)
více na str. 4

Zajímavý a pestrý program nabízí i naše skautské středisko v Libušíně. V uplynulém roce jsme kromě mnoha
oddílových schůzek a výprav uspořádali opět tradiční závod Relí Monte Libušín, účastnili se okresního kola
Svojsíkova závodu, starší skauti a skautky jeli na pětidenní celorepublikové setkání Obrok do Liberce
a samozřejmostí byl třítýdenní tábor u Velké Chmelištné na Rakovnicku pro všechny naše děti. Hned po táboře ještě
někteří vyrazili na dalekou cestu do Japonska, kde se účastnili jamboree – celosvětového srazu skautů, který se koná
každé čtyři roky na různých místech světa. Takhle široká nabídka společných zážitků a obětavost dobrovolných
vedoucích stojí za vzrůstajícím počtem členů právě i našeho střediska. V letošním kalendářním roce máme
přes 90 registrovaných členů, což je největší počet za posledních více jak 12 let.
Letošní rok byl pro české skauty zajímavý ještě dvěma událostmi. Připomenuli jsme si 100 let od založení prvního
oddílu českých skautek a v dubnu vešel v platnost nový název naší organizace. Podle nového Občanského zákoníku
jsme se staly zapsaným spolkem a při této příležitosti se nabízela možnost upravit i celý název, který byl příliš dlouhý
(Junák – svaz skautů a skautek ČR). Nový název je Junák – český skaut a vrátili jsme se tak k původnímu historickému
názvu, který nesla naše organizace coby samostatný spolek v době svého vzniku již v roce 1914.
Název obsahující slova „junák“ i „skaut“ vede veřejnost někdy k přesvědčení, že se jedná o dvě organizace. Není tomu
tak, jedná se o synonyma. Junák je v dnešní době používán jako pojmenování organizace, zatímco jejími členy jsou
skautky a skauti. Termín „junák“ vybral jako ekvivalent anglického slova „skaut“ sám zakladatel skautingu na našem
území Antonín Benjamín Svojsík, ještě v dobách Rakousko-Uherska jako podtržení české identity v tehdejší
mnohonárodnostní monarchii. Po celou dobu existence českého skautingu se pak oba termíny používaly souběžně.
Text a foto: Martin Krček – Jack
S přispěním www.skaut.cz.
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