Místní poplatky platné pro rok 2019:
1) Poplatek za psa je 200,- Kè/rok.
2)
* Bioodpad: nádoba 120 l/600 Kè, nádoba 240 l/850 Kè – odvoz od domu firmou.
Bioodpad je svážen firmou v období duben - listopad. Svozy budou probíhat vždy každý lichý týden ve ètvrtek.
* Pokud si obèan odveze bioodpad pøímo do dvora (prostor bývalé hasièárny), popelnici neplatí.
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V roce 2019 se opìt neplatí poplatek za komunální odpad.
ZPRÁVY Z ÈINNOSTI ÈSŽ
ÈSŽ je zájmová organizace, která má být pro èlenky zajímavá a pøitažlivá. Èinnost proto pøizpùsobujeme
možnostem našich žen, poøádáme pro nì pøednášky a besedy na rùzná témata.
V letošním roce jsme spoleènì oslavily MDŽ, navštívily výstavu Zahrada Èech v Litomìøicích, od kladenského
kronikáøe pana Vykouka jsme se dozvìdìly mnoho zajímavého o historii Libušína. Jako každý rok nás
na pøedvánoèním setkání pobavily dìti z MŠ, k ženám promluvila místostarostka paní Šmolíková a odpovìdìla
na otázky žen, týkajících se dìní v Libušínì. Dále se také dozvìdìly, jaká bude èinnost v pøíštím roce 2019,
dostaly dárky k pùlkulatému a kulatému výroèí, a také si popovídaly pøi malém obèerstvení.
Ženy, líbí se Vám naše èinnost? Pøijïte mezi nás.
Výbor ÈSŽ
STØÍPKY Z LIBUŠÍNSKÉ KRONIKY
V obecních kronikách lze najít øadu zajímavých informací, smutných, úsmìvných nebo „ jen“ statistická
data. Postupnì budeme nìkteré zprávy uveøejòovat. Zprávy jsou vždy doslovnì opsány.Pokud vlastníte materiály,
které stojí za uchování v kronikách, budeme velmi rádi, když nám je poskytnete.Tentokrát zveøejòujeme zápisy
z konce roku 1945.
24.12.1945 Štìdrý den mìl poèasí blátivé, vùbec ne vánoèní. Pøesto, že pøedpovìï povìtrnosti v rozhlase
prorokovala, že se ochladí a bude snìžit. Nic se z toho nevyplnilo a bylo bláto a nevlídno. Lidé èile shánìli
po obchodech dárky k Ježíšku, ryby atp. Odpoledne šly davy lidí na høbitov, pøistrojit a rozsvítit na hrobech vánoèní
stromeèek. Tento zvyk se v posledních létech tak rozšíøil, že štìdrý den je jako druhé Dušièky. Jen málo hrobù je
opuštìných, nìkde jsou stromy honosné, krásnì vyšperkované a kdyby by se spoèetlo co ta paráda všechny stojí,
došlo by se k pìkné summì. Na høbitovì je nový hrobník, mladší èlovìk a jmenuje se Šlégr. To už je taková tradice
v Libušínì, že tamní hrobník se jmenuje vždy Šlégr. U sv. Jiøí je rod Šlégrù již dobrých 300 let. Høbitov dostal
též ellektrický proud.
25.12.1945 Teï už je dosti piva. V hostincích už se stává jen zøídka, že by pivo nebylo. Víno se nedostane. Likéry zatím
také ne. Døíve se v každé hospodì dostalo nìco k jídlo, teï vùbec nic, nebo snad kousek posoleného chleba.
26.12.1945 Teplo, veèer drobnì pršelo. Na šachtách se plnì pracuje, pøes to, že všude jinde je až do 2.1.1946 pracovní
klid. Z Libušína mnoho lidí odjelo za existencí do Pohranièí. Z nejznámìjších osob: Ing. Josef Procházka,
ing. Zd. Beneš, p. Malina, který býval na statku u Pøistoupilù a v Pohranièí bylo mu pøidìleno hospodáøství.
Též mnoho lidí je pøestìhováno na sever. Libušín se vylidòuje. A pøece není znát, že by bytová krise polevila.
Pod Maxovkou vznikla øada nových nouzových domkù, které také pomáhají øešit nedostatek bytù. Na Janovce
se pøestavují bývalé budovy tìžních strojù na obytné byty.
Konec roku prožili obèané již svobodnì dle svých zálib. Témìø v každém hostinci byl jakýsi silvestrovský program.
V Lidovém domì byla taneèní zábava.

Vážení spoluobèané,
konec roku 2018 máme za dveømi a do Silvestra zbývá už jenom pár dní. Je tedy èas ohlédnout se za tím,
co se v letošním roce v našem mìstì zmìnilo a seznámit Vás s tím co vedení mìsta plánuje na rok pøíští.
Než zaènu bilancovat letošní rok, rád bych Vám podìkoval za dùvìru, kterou jste nám dali v letošních komunálních
volbách. Budeme se snažit, abychom Vaši dùvìru nezklamali a vedli naše mìsteèko k dalšímu rozvoji.
V letošním roce se koneènì podaøilo dobudovat splaškovou kanalizaci na Janovce a Èerné zemi. Nìkolik let jsme
se snažili získat dotaci na tuto výstavbu, což se nám bohužel nepodaøilo, a proto jsme se tedy dohodli s Vodárnami
Kladno Mìlník a.s. na spolufinancování této stavby. Mìsto tak nakonec uhradilo 40 % nákladù, což pøedstavovalo
7,235 mil. Kè.
Tak jako v letech minulých spoustu penìz spolkly rekonstrukce místních komunikací. V letošním roce jsme
zrekonstruovali ulici V Zahrádkách a byly zahájeny práce na výstavbì nových komunikací na Janovce.
Ulice V Zahrádkách byla poslední ulicí v „Koreji“ a tak v této èásti jsou již všechny komunikace s asfaltovým
povrchem. Podaøilo se nám vybudovat zpevnìné cesty na høbitovì a omezit tak špatnou schùdnost v pøípadì
nepøíznivého poèasí. V souvislosti s rušením vrchního vedení nízkého napìtí a kabelizací rozvodù elektrické energie
spoleèností ÈEZ Distribuce a.s. jsme rovnìž vybudovali v ulicích Komenského, Libušina a Nábøeží nové veøejné
osvìtlení.
Poèátkem roku se podaøilo otevøít novou tøídu v mateøské školce a navýšit tak kapacitu naší školky na 115 dìtí.
A protože se nám nepodaøilo na podzim minulého roku získat dotaci na kompostéry pro naše spoluobèany, podali jsme
žádost letos opìtovnì. Pøestože pøíjem žádostí byl ukonèen v létì, do dnešního dne nevíme, jestli budeme úspìšní
a dotaci získáme. Pøipravujeme na pøíští rok i žádost o dotaci na poøízení rekuperaèních jednotek do základní
i mateøské školy. Dále byly zahájeny projekèní práce na realizaci sportovního a volnoèasového areálu v objektu
bývalého koupalištì. Rovnìž jsou pøipravovány zmìny Územního plánu mìsta Libušín è. 2. V oblasti komunikací
dojde k dobudování místních komunikací na Janovce a Èerné zemi a dále je plánována rekonstrukce ulice Josefa
Hory, Husovy a èásti ul. Palackého. Na druhé stranì mìsta plánujeme rekonstruovat ul. Smetanovu.
Takže i v pøíštím roce budou nemalé finanèní prostøedky vìnovány do rozvoje našeho mìsta.

Na závìr mi dovolte, abych Vám všem popøál šastné a veselé
vánoce, pohodu a klid v dobì vánoèních svátkù a do nového roku
2019, pevné zdraví a spoustu osobních i pracovních úspìchù.
Ing. Vladimír Eichler
starosta mìsta

Tak konèí poslední váleèný rok 1945 a všichni se tìšíme na pøíští, již úplnì mírový, který jak vìøíme, pøinese nám více
štìstí a spokojenosti.
Zapsal kronikáø Pavel Èada
Zdroj Kronika, svazek 1945-1960, strana 47-49
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SPOLEK JEZÍRKO LIBUŠÍN
Svozovým dnem zùstává i nadále úterý.

Ahoj pøátelé a kamarádi libušínského Jezírka!
Pøedem bychom Vám všem chtìli podìkovat za spolupráci, èistotu, údržbu a starost o krásný kus pøírody, v nìmž
se naše Jezírko nachází.
Na jaøe letošního roku, týden pøed Velikonocemi, probìhla velmi vydaøená akce ve spolupráci s kladenskými
a libušínskými otužilci, kteøí se koupali v ledové vodì a pokøtili nové èleny, vèetnì dìtí. Ti ménì otužilí si upletli
pomlázku a opekli buøtíka na ohni.
V sobotu 8. prosince, se skautským oddílem, byly ozdobeny dva vánoèní
stromeèky pamlsky pro zvíøátka - mrkev, jablíèka, tvrdé peèivo.
Kachnièky, které tam zimují, také nepøišly zkrátka. Akce se vydaøila,
poèasí pøálo a tak byli
všichni spokojeni.
V dnešní dobì je stále dosti nadšencù, kteøí dokáží táhnout za jeden provaz,
ale bohužel jsou i tací, kteøí dokáží jen škodit a nièit práci druhých. Pøesto
vìøíme, že tìch kladných hrdinù je a bude více, kterým dìkujeme.
V pøíštím roce je naplánováno vybudování pøírodovìdné nauèné stezky a vytvoøení klidové zóny v oblasti pøítoku,
kde je trdlištì ryb a hnízdìní ptactva. Naším hlavním cílem bude oprava hráze a bøehù, které jsou v havarijním stavu.
Budeme rádi za každý nápad, pøipomínku, podnìt, jak zvelebit a hýèkat tento krásný kus pøírody.
Pøejeme všem krásné a klidné vánoèní svátky a šastný Nový rok.

Spolek Jezírko Libušín

SVOZY

SVOZOVÝ DEN

každé liché úterý
Známku na popelnici komunálního odpadu je nutno 1 x za 14 dnù
si vyzvednout do konce února 2019.
sezonní svozy v letním období každé liché úterý
V úøední a pokladní dny: pondìlí, støeda
(kvìten - záøí)
7.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod.
mìsíèní
poslední úterý v mìsíci
Kontejnery na textil budou umístìny ve sbìrném dvoøe z dùvodu neoprávnìného otevírání, které vedlo k jejich nièení.
Mladší pøípravku pak kormidlují Jirka Bùžek a Jarda Chmelík. V mini-pøípravce, kam chodí pøedevším borci
z mateøské školky, se pak vìnujeme pøedevším rozvoji základních pohybových schopností a s míèem se uèíme
to nejzákladnìjší. V péèi o nejmladší se støídáme hned tøi: Alena Bùžková, Jana Adamová a Martin Ježek.
Pokud by vám pøišlo, že se toho na fotbale moc nedìje, tak vìøte, že vedle klasických fotbalových tréninkù mají dìti
jednou týdnì trénink zamìøený na zlepšení kondice a obecný rozvoj pohybových dovedností. Tréninky vedu já spolu
s Markétou Ráèkovou. Na podzim ještì Jirka Bùžek, Martin Holas a Jarda Chmelík staèili absolvovat trenérský kurz,
tak že dosáhli na první trenérskou licenci „C“. Když k tomu pøipoèteme dalšího licencovaného trenéra Pepu Fujdiara
s „B“ licencí, mohu prohlásit, že je o dìti na trénincích dobøe postaráno. Proto se nebojte, a pokud vaše dítì, vnouèe,
pravnouèe… ještì nehraje, pøiveïte ho na jaøe na høištì!
za mládež SK Baník Libušín,
Martin Ježek
ZPRÁVY Z MŠ NA KOPEÈKU

JUNÁCKÉ STØEDISKO MÍR LIBUŠÍN
Vážení ètenáøi, rádi bychom se s Vámi opìt podìlili o to, co se událo v našem støedisku.
Koncem záøí jsme se už tradiènì vydali na cestovatelskou akci Køížem krážem republikou. Strávili jsme více
jak 24 hodin ve vlaku a projeli jsme skoro celou Èeskou republiku. V øíjnu se konala støedisková výprava na Záplavy,
kde jsme si opekli buøty a zahráli si hry. V listopadu jsme poøádali výstavu k osmdesátému výroèí našeho støediska.
K vidìní bylo mnoho starých fotografií až po souèasnost. Doufáme, že si všechny vìkové kategorie našli nìco,
co je zaujalo a na co rády zavzpomínaly. V prosinci se chystáme na vánoèní výpravu a jako každý rok pøivezeme
Betlémské svìtlo. Letos ho pro Vás budeme udržovat celý týden. Pro Betlémské svìtlo si mùžete pøijít poslední
adventní nedìli do kostela sv. Prokopa od 17:00.
Pøejeme Vám klidné prožití vánoèních svátkù a šastný vstup do nového roku
Junák – støedisko Mír Libušín
SK BANÍK LIBUŠÍN – zprávy z mládežnické kopané
Po dlouhých letech reprezentují Baník v mistrovských soutìžích ètyøi mládežnické týmy. Letos na podzim
jsme byli schopní postavit týmy mladší a starší pøípravky, mladších žákù a ve spolupráci se sousedními Vinaøicemi
i tým starších žákù. Vedle tìchto týmù s námi trénují i ti nejmladší, kteøí vìkovì patøí do mini-pøípravky. Dohromady
jste tak mohli na letošních trénincích (každé pondìlí a støeda od pìti) napoèítat kolem devadesáti dìtí!
Jak to tak bývá, nìkterým týmùm se podzimní èást hernì i výsledkovì povedla perfektnì. Starší žáci pod vedením
Honzy Kopøivy a jeho kolegù z Vinaøic se tak pohybují na špièce tabulky své soutìže. Naproti tomu mladší žáci platí
nováèkovskou daò (loni jsme tým mladších žákù nemìli, protože na první tým žákù, který pøed nìkolika lety postavil
Michal Škarda, se chvíli nedaøilo navázat) a i pøes perfektní práci trenérského dua Pepa Fujdiar a Martin Holas mají
po podzimu bodù jako šafránu.
V pøípravkách válèíme pøedevším s nedostatkem trenérù a leckdy i tréninkovou morálkou borcù (èi malou podporou
rodièù?). U starší pøípravky nemáme, bohužel, stabilní trenérskou dvojici (nechce nám laskavý ètenáø pomoci?).
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Uzávìrka pøijímání pøíspìvkù do dalšího èísla Libušínského reportu je dne 6. 3. 2019 (pøíspìvky doruèené
po tomto termínu bohužel nebudou moci být zveøejnìny). Kontakt: mistostarosta@mestolibusin.cz
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