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opìt bychom se s Vámi podìlili o to, co se od posledního
èlánku odehrálo v našem støedisku. O velikonoèní
prázdniny jsme vyrazili na støediskovou výpravu
do historického mìsta Tábor. K ubytování nám byly
poskytnuty útulné klubovny na velké louce pøímo u øeky
Lužnice. Celé tøi dny jsme trávili venku hraním her
a výpravami do okolí. Dostali jsme k zapùjèení i kanoe a
tak jsme mohli vyzkoušet slalom na vodì, nìkteøí bohužel
i pod vodou.

Kulturní život
Ovlivnìn byl i kulturní život. V obci se neuskuteènily vìtší
kulturní podniky. Jedinou více navštívenou celoobecní
akcí byla oslava MDŽ, kde vystoupily s básnièkami,
písnièkami a hrou na hudební nástroje školní dìti.

V kvìtnu jsme poøádali Svojsíkùv závod v okolí Sv. Jiøí.
Do Libušína se sjeli skauti a skautky z Kladna, Buštìhradu
a Slaného. Pro hlídky byly pøipravené úkoly
napø. na dopravu, zruènost, zdravovìdu zkrátka na vše, co
správný skaut musí umìt. Poèasí nám sice nepøálo
(kdo by èekal v kvìtnu snìžení) ale i tak si to všichni užili.
Nesmíme zapomenout ani na naše akèní benjamínky.
Ti vyrazili do Prahy na interaktivní výstavu Moje tìlo.
Zjistili, že mají více kostí než rodièe, že dospìlí èlovìk má
pøes 600 svalù, že srdce tluèe prùmìrnì 100 x za minutu a
mnoho dalšího, zkrátka nás svými znalostmi strèí
„do kapsy“. V dalším týdnu za nimi pøijela Rychlá
záchranná služba Støedoèeského kraje a mohli si tak
prohlédnout sanitku a vše co k ní patøí. Jelikož se nám blíží
tábor, udìlali si benjamínci pøespání v klubovnì. Zjistili,
že to všichni zvládnou a už se moc tìší.
Momentálnì už se pøipravujeme na tábor, který jako vždy
probìhne v obci Velká Chmelištná na Rakovnicku.
Èekají nás hry, výpravy, koupání a mnoho dalšího,
tak snad nám ty tøi týdny budou staèit.
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V rámci organizací NF bylo sice bìhem roku 59 politickovýchovných akcí a dva koncerty, ale se slabou návštìvou.
Taneèní zábavy byly 34, vìtšinou pìknì navštívené.
V masopustu bylo 7 pìkných plesù, Již tradiènì na prvním
plesu pracujících tanèili úèastníci kurzu tance
a spoleèenské výchovy pod vedením taneèního mistra
A. Hušáka. Díky tomu navštìvuje mládež potom všechny
plesy.
Mládež uskuteènila v kvìtnu Máje. Chlapci v noci
postavili u domù svobodných dìvèat májky
a potom v nedìli odpoledne chodili s hudbou po obci.
Dvojice vcházely do domu dìvèete, nabídly rodièùm
pøípitek a vyvedly dìvèe ven. Na ulici je v kole provedli.
Tím prakticky skoèila èinnost MO ÈSM. Na podzim byla
ustavena Juvena (organizace vesnické mládeže).
Kromì schùzové žádnou èinnost nevykazovala.
Zpráva je doslovnì opsána. Pokud vlastníte materiály,
které stojí za uchování v kronikách, budeme velmi rádi,
když nám je poskytnete. Toto se netýká pouze dob
minulých, ale i souèasnosti. Kontakt: M.Záhrubská, tel.
312672201 (MìÚ Libušín), kronika.libusin@seznam.cz

Pøejeme Vám krásnì prožití léta.
Junák - støedisko Mír Libušín

Uzávìrka pøijímání pøíspìvkù do dalšího èísla
Libušínského reportu je dne 3. 9. 2018
(pøíspìvky doruèené po tomto termínu bohužel nebudou
moci být zveøejnìny).
Kontakt: mistostarosta@mestolibusin.cz
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V poslední dobì se množí situace, kdy jsou obèané
Libušína obtìžováni podomními a pochùzkovými
prodejci služeb a zboží (napøíklad energií a nádobí).
Pokud by Vás nìkdo obtìžoval s podomním prodejem,
upozornìte ho na Naøízení Mìsta Libušín è. 1/2018
O zákazu podomního a pochùzkového prodeje na území
mìsta. Pøípadì že Vás i nadále budou prodejci obtìžovat,
volejte linku 158.
Vítìzem výbìrového øízení na dodávku kompostérù
pro mìsto Libušín se stala firma Pilnaj Cont s.r.o. Termín
dodání kompostérù je podle smlouvy 6 mìsícù.
Bohužel takto dlouhý termín je zpùsoben tím, že dotaèní
titul na kompostéry probíhá i na Slovensku a firmy,
které vyrábìjí tyto kvalitní kompostéry jsou zahlceny.
Proto k dodání kompostéru dojde nejdøíve až na podzim
tohoto roku. O dalším postupu budete informováni.
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Zhodnocení uplynulé sezóny 2018 a pøíprava na sezónu 2019
Prvním závodem byl Spartan Sprint v Kutné Hoøe, kde jsem bìžel teamový bìh v Elitní
vlnì v ètyøèlenném teamu. Umístìní 8. místo v teamech.
Master Weekend Predátor na Monínci. Sobota Brutal 32. místo v celkovém poøadí a 12. ve své vìkové kategorii.
Odpoledne Dril 17. místo v kategorii. V nedìli se bìžel Masakr. Umístìní v kategorii 15. místo.
Spartan Trifekta víkend Lipno - Super 14. místo, Sprint 11. a v Beastu 27. místo vše v kategorii.
Excalibur ve Vinaøicích 13. v kategorii a 18. celkovì.
Další absolvované závody: Spartan Race Super a Spartan Race
Sprint v Koutech nad Desnou,
Ultra Beast na Slovensku s trasou 57km a 53 pøekážek na trase.
V sezónì 2019 bych se chtìl více zamìøit na bìžeckou
pøípravu. Ve které nejvíce ztrácím. S tréninkem jsem již zaèal
zaèátkem roku díky pøíznivému poèasí. S pøekážkami vìtšinou
až takové problémy nemívám. I když na závodech pøibývají
další nové pøekážky obdobné tìm z Mistrovství Evropy v OCR,
které jsem mìl možnost již vyzkoušet v Holandsku. Soubìžnì
také trénuji kruhové tréninky na výbušnou a úchopovou sílu.
Pøevážná vìtšina pøekážek je zamìøena na ruèkování
nebo šplh. Také se chci zamìøit na nošení bøemen jako jsou
pytle do kopce. Obèas se na nìkterých závodech setkáte s okruhem s pytlem o váze i 50kg. Zaèátek sezóny jsem
nezaèal moc dobøe. Díky zranìní jsem musel nìjaké závody zrušit. Doufejme, že jsem si to vybral hned na zaèátku
roku a v prùbìhu roku již bude zdraví pevnì držet. Pøevážnou èást závodù budu smìøovat na konec sezóny, kde bych
chtìl mít co nejlepší formu. Koncem sezóny se pøesunu i do jiné vìkové kategorie, kde by to mohlo být zajímavìjší
ohlednì umístìní. A rád bych se opìt kvalifikoval na ME v OCR èi ME ve Spartan Race.
V letošním roce se nejvíce tìším opìt na závod Excalibur v hornickém skanzenu Mayrau, kde bych se chtìl umístit
ve své vìkové kategorii na stupni vítìzù. Tento závod se pyšní pøedevším prostøedím, kde si mùžete vychutnat
autentickou atmosféru, kdy díky organizátorùm mùžete probíhat kolem tìžební vìže, dùlní štolou a tøeba i místností
hornických šaten. Pøilehlé venkovní prostory poskytují mnoho zajímavého z vybavení dùlní techniky a èlenitého
terénu.
Závìrem bych chtìl hlavnì podìkovat mìstu Libušín za podporu jak v roce 2018 tak i v roce 2019. Pokud by i nìjaká
firma èi jednotlivec chtìl podpoøit. Kontakt vám dají na obecním úøadì. Za jakoukoli pomoc budu rád. Protože úèast
na závodech není nemalá.
Prezident spolku Czech Extreme Team Hrdlièka Jiøí

Letošní sezonu 2019 startuji ve stejných tøech seriálech,
jako jsem startoval v minulém roce a to v Mezinárodním
mistrovství ÈR, kde jsem v prùbìžném poøadí na 9. místì,
Mezinárodním mistrovství Slovenska prùbìžnì
na 6. místì a Pøeboru Støedních Èech - Motul Cupu,
kde jsem zatím na èele prùbìžných výsledkù. Z
posledního zmiòovaného seriálu jsou pravidelnì záznamy
v TV SPORT 5. Oproti loòsku opìt startuji na své srdcovce
SUZUKI RMZ450 za team BV RACING,
za který závodím již od roku 2015.
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Blíží se konec školního roku, což je vždy velmi hektické období. Akce, exkurze, výlety a hlavnì papíry a zase papíry.
Dìti i pedagogové se tìší na prázdniny. My ve škole máme vlastnì dva konce roku, kalendáøní a školní. Všichni jistì
znáte bilancování na konci kalendáøního roku, ale já bych se ráda pochlubila, co jsme vše dokázali za ten náš školní
rok.
Hned na zaèátku školního roku byla velká akce spoleènì s mateøskou školou, a to pravé cirkusové vystoupení dìtí v
projektu Happy Kids. V øíjnu probìhl 3. roèník Bìhu libušínským parkem a Halloween.
Bìhem celého školního roku jsme ve spolupráci s maminkami ze Spolku rodièe dìtem Libušín sbírali papír a víèka.
Víèka jsme odvezli na 3. ZŠ školu do Slaného na podporu malého Hyneèka. V prosinci jsme se vidìli pøi rozsvícení
stromku, kde naši žáci vystupovali, tak jako napø. v DPS nebo na vítání obèánkù. Kdo mìl zájem, mohl si pøijít nìco
pìkného vyrobit do našich vánoèních dílnièek nebo si spoleènì zazpívat na akci Èesko zpívá koledy. Leden byl
ve znamení sportu. Bruslení na ledové ploše v Kladnì a hlavní akcí byl lyžaøský výcvik a ozdravný pobyt v Jizerských
horách, kam mìli možnost jet všichni žáci školy.
Literární soutìže 2019 PAMÌ A VZPOMÍNKY aneb skuteèný pøíbìh, který mì zaujal se zúèastnil žák 3. tøídy,
který obsadil krásné druhé místo. Soutìž byla pod záštitou Svazu èeských knihkupcù a nakladatelù. Vìdomostní klání
probìhlo pøi Libušínské školní olympiádì. Žáci si porovnali svoje znalosti v matematice, jazycích i pøírodních
vìdách. Poslední bøeznový pátek patøil již tradiènì Noci s Andersenem.
V druhém pololetí došlo k velmi pøíjemnému setkání se èlenkami Svazu žen. Dìti pøipravily pro ženy pøáníèka
k MDŽ.
Školní parlament zahájil Velikonoce Barevným týdnem, následoval Velikonoèní jarmark s kavárnièkou. Žáci druhého
stupnì si vyzkoušeli nový sport TargetSprint a jeli školu reprezentovat do Prahy. Velice úspìšní jsme byli v Dopravní
soutìži mladých cyklistù v okresním kole, kde jsme vybojovali 2. místo. Pan uèitel Bc. Marek se s žáky 1. stupnì
zúèastnil celorepublikové kuchaøské soutìže Zdravá 5. V hlasování širokou veøejností se umístili napøíè všem
vìkovým kategoriím ze všech krajù republiky na 1. místì, ze kterého postoupili do finále a v Praze byli ètvrtí.
Konec kvìtna byl ve znamení poznávání Itálie. Žáci školy vyjeli na ozdravný pobyt k moøi. V Itálii navštívili školu,
se kterou jsme domluvili další setkání. Díky paní uè. I. Knížetové, která mluví perfektnì italsky jsme poznali zvyky,
zpùsob života i italskou kuchyni.
Na soutìže nejen jezdíme, ale také poøádáme. Zaèátkem èervna se u nás uskuteènil již 14. roèník turnajù v malé
kopané a vybíjené. Pøes velkou konkurenci se naše družstvo ml. žákù dostalo na bednu vítìzù a vyhráli 3. místo.
Za poslední dùležitou zmínku stojí úspìšnost našich žákù v pøijímacím øízení. V letošním školním roce vystupuje 12
žákù. Jedna žákynì byla pøijata na obì kladenská gymnázia, vybrala si „kamenné“ Gymnázium E. Beneše.
Dalších 5 žákù jde na støední školu s maturitou a 6 na uèební obor.

FRANTIŠEK SMOLA - MOTOKROS

V nejbližší dobì mì mùžete potkat 23.6. na MMÈR
v Opatovì a nebo si poèkat na MOTUL CUP v nedaleké
Tøebízi, který se jede 7.9.

CO JSME ZVLÁDLI V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE

Na závìr mi dovolte, abych Vás co nejsrdeènìji pozvala 25. 6. od 17 hodin na Zahradní slavnost do parku na námìstí.
Èeká nás vystoupení tøíd, orchestru Vìjíø s úèastí žákù naší školy, vyhodnocení soutìží a vyøazení deváákù.
Pøejeme všem krásné prázdniny.
Mgr. Renata Kosová, øeditelka školy

Mimo své jezdecké kariéry se i nadále vìnuji své
motoškole a dávam lekce dìtem i dospìlým jakékoliv
výkonnosti.
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