Vedení mìsta zvažuje uspoøádání výstavy ke 100. výroèí založení Èeskoslovenské republiky.
Tématem výstavy by byl vývoj mìsta Libušín. Pokud vlastníte staré fotografie èi pohlednice,
které zachycují naše mìsto i okolí a mùžete tyto materiály zapùjèit, kontaktujte paní místostarostku
Mìsta Libušín Jindru Šmolíkovou (tel.: 602 448 778) nebo po dohodì radního mìsta ing. Radka
Panenku (tel.: 775 385 315).
Fotografie budou naskenovány a vráceny majitelùm. Kdo má možnost fotografie naskenovat
a zaslat e-mailem, mùže tak uèinit na e-mail: mistostarosta@mestolibusin.cz
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Vážení spoluobèané,
rád bych Vám poskytl pár informací z mìstského úøadu:
VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ
Na mìstském úøadì v Libušínì jsme
4. 12. 2017 a 25. 4. 2018 slavnostnì
pøivítali další nové obèánky
našeho mìsta.
Podívejte se s námi, jak jim to slušelo.

Matouš Kalivoda, Lukáš Machovský, Jan Juroška

Dìkujeme dìtem ze Základní školy
a Mateøské školky v Libušínì
za pìkné vystoupení,
které si pøipravily
pro slavnostní pøivítání.
Rodièùm pøejeme hodnì radostí
z jejich potomka.

Sebastian Podhráský, Tobiáš a Štìpán Žižkovi,
Šimon Støíbrný

David Kirschner, Anna Koèí, Jakub Válek
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Lucie Dlabová, Jonáš Lepeška, Michaela Horová

I v letošním roce budeme organizovat Den plný zábavy. Jak si mnozí z Vás pamatují, poøádala se tato akce vždy
koncem èervna na fotbalovém høišti. Bohužel letos tak nemùžeme uèinit, protože fotbalistùm se podaøilo získat dotaci
z Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy na rekonstrukci svého zázemí, a proto v tuto chvíli probíhají na høišti
stavební práce. A tak jsme se s vedením Baníku domluvili a posunuli konání akce Den plný zábavy Libušín 2018
na záøí tohoto roku. V pátek 21. záøí se mùžete tìšit na veèerní koncerty, kdy jako hlavni kapela vystoupí skupina
NO NAME. Pøedskokanem bude úèinkující ze soutìže Tvoje tváø má známý hlas Jan Kopeèný se skupinou Botox
a veèer zakonèí libušínská kapela Ikaros. Dìtské odpoledne se spoustou atrakci bude v sobotu 22. záøí
od 13.00 do 18.00hodin a i tentokrát budou pøipraveny rùzné nafukovací atrakce.
Mnozí z Vás si jistì vzpomenou, že probìhla v loòském roce anketa, ve které jsme zjišovali zájem obèanù
o kompostéry. Na základì této ankety jsme provedli výbìr agentury, která podala našim jménem žádost
o dotaci na poøízení kompostérù. Bohužel se nepodaøilo na podzim loòského roku dotaci získat, ale v tuto chvíli
je podána nová žádost a budeme doufat, že se podaøí tentokrát dotaci získat. Uzávìrka žádostí je 31.7.,
takže koncem prázdnin bychom mìli vìdìt, jak jsme dopadli.
Následující informace budou zajímat pøedevším obèany lokalit Janovka a Èerná zem. Stavební práce na výstavbì
splaškové kanalizace byly dokonèeny. V tuto chvíli èekáme na pøipojení pøeèerpávací stanice na elektrickou energii.
Následovat bude kolaudaèní øízení a po vydání kolaudaèního souhlasu bude umožnìno napojit domovní pøípojky
do nových stok. Nedokážu v tuto chvíli stanovit pøesný termín, ale snažím se domluvit se spoluinvestorem tak,
aby termín zahájení možného napojování byl na pøelomu èervence a srpna tohoto roku.
Na letošní rok byla zastupitelstvem schválena jako nejvìtší investièní akce výstavba a rekonstrukce komunikací
v oblasti Janovka a Èerná zem. Zahájeni stavebních prací bylo trochu opoždìno z dùvodu delšího výbìrového øízení,
protože se rozsahem nejedná o veøejnou zakázku malého rozsahu. Nicménì smlouva je pøed podpisem
a pøedpokládám zahájení prací v polovinì èervence. Aè se to možná nezdá, je místních komunikací v oblasti docela
dost a protože nechceme rozkopat celou lokalitu najednou, bude stavba rozdìlena na nìkolik etap.
Bohužel, dojde tak k posunu výstavby nìkterých ulic až do roku 2019. To ale neznamená, že bychom neplánovali
pokraèovat v rekonstrukci ulic v Libušínì. Již v tuto chvíli zaèínáme pøipravovat projektové dokumentace na opravu
dalších komunikací.
Vážení spoluobèané, již nìkolikrát jsem upozoròoval na nepoøádek a odpad, který se objevuje
pøed a v kontejnerech na separovaný odpad. Tyto barevné kontejnery jsou urèeny pouze na separovaný odpad jako
jsou plasty, papír, sklo a obaly z tetrapacku. Opravdu sem nepatøí pleny, stavební su, koberce, televize
èi nábytek. Sbìrný dvùr je otevøen tøikrát týdnì. V úterý a ètvrtek od 10. do 18. hodin a v sobotu
od 8. do 13. hodin. Separovaný odpad má podobnì jako komunální odpad nastaven svozové dny.
Chápu, že nejèastìji dochází k likvidaci tohoto odpadu o víkendu. Bohužel však prostory pro umístìní kontejneru
jsou omezené a proto se snažíme situaci øešit i èastìjším svozem. Dochází tak na nìkterých hnízdech ke svozu
2x týdnì. Plasty se tak svážejí v pondìlí a ètvrtek a papír v úterý a pátek. Chtìl bych Vás požádat - odkládejte
tento odpad do barevných kontejneru i bìhem týdne. V Libušínì máme 13 hnízd, kde jsou kontejnery umístìny.
Pokud máte nìjaký návrh na vytvoøení dalšího hnízda, sdìlte nám to. Návrh vyhodnotíme a pokud bude místo
opravdu vhodné, hnízdo vytvoøíme.
Blíží se èas prázdnin a dovolených, a proto si na závìr dovolím popøát Vám klidnou a hezkou dovolenou
bez nepøíjemných záležitostí.
Ing. Vladimír Eichler, starosta
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MALÁ INVENTURA ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
Pomalu se blíží poslední zvonìní tohoto školního roku. Pro mì to byl rok velmi výjimeèný. Byl to mùj
první rok tady u vás v Libušínì.
Když jsem pøed rokem vstoupila do libušínské školy, byla jsem nadšená. Moc se mi tady líbilo, a to se nezmìnilo.
Mám to tady moc ráda.

21. 9. 2018
Z dùvodu pøestavby kabin na høišti SK Baník Libušín
je Den plný zábavy naplánován na 21. - 22. 9. 2018.
O podrobnìjších informacích budete vèas informováni pøed akcí.

A co jsme všechno udìlali, kromì toho, že se stále seznamujeme a poznáváme se všemi a se vším?
Velkou zmìnou pro pedagogy, žáky a rodièe je elektronická tøídní kniha a žákovská knížka. S tím je spojený
i docházkový systém. Rodièe tak mají pøehled o pohybu dítìte.
OTEVØENÍ 5. TØÍDY MATEØSKÉ ŠKOLY „NA KOPEÈKU”
Žáci mìli možnost navštìvovat nìkolik kroužkù – ping pong, míèové hry, ètenáøské kluby, orientální tance,
ale také keramiku, která probíhá v novì zrekonstruované dílnì. Chodí sem i dìti a rodièe, kteøí nejsou žáky naší školy.
Ve škole nocovala víc jak polovina žákù celé školy pøi tradièní akci Noc s Andersenem.

V únoru letošního roku jsme otevøeli již 5. tøídu naší mateøské školy, její kapacita je 15 dìtí, kolaudace
probìhla dne 9. 2. 2018 a dne 19. 2. 2018 pøišly dìti poprvé do nové tøídy. Celková kapacita naší MŠ je
nyní 115 dìtí.

Žáci reprezentovali naši školu nejen pøi vítání obèánkù, vystoupení u stromeèku, v DPS Libušín, ale i sportovních
turnajích jako je florbal, fotbal, ping pong nebo cyklistický závod. Zúèastnili jsme se i výtvarných a literární soutìže.
Letos dokonce probìhly 2 turnaje O pohár øeditelky školy. 10. roèník na podzim, to se jednalo o náhradní termín
loòského školního roku a nyní v èervnu 11. roèník.
Školní parlament uspoøádal celoškolní akci Halloween a turnaj v piškvorkách.
Pedagogiètí pracovníci se vzdìlávali na rùzných semináøích a školeních. Dokonce dvì paní uèitelky se chystají
studovat vysokou školu, což není pøi zamìstnání a péèi o rodinu úplnì jednoduché.
Nesmím zapomenout na velmi dùležitou vìc, a to je spolupráce s rodièi. Rodièe založili nový Spolek rodièe dìtem
Libušín. Již jsme spoleènì uspoøádali sbìr starého papíru, hliníku a víèek. V rámci této akce byla vyhlášena soutìž.
Maminky pøedaly krásné ceny vítìzùm a všichni žáci, kteøí se zúèastnili, dostali zmrzlinu. Témìø všichni žáci využili
možnost jet na výlet do zoo Dvùr Králové. Spolek uhradil dopravu a dìti tak mohly jet jen za symbolickou cenu.
Už teï plánujeme plno spoleèných akcí na pøíští školní rok.

Zápis do nové tøídy s názvem ,,Ježeèci´´ se uskuteènil v prosinci roku 2017
a do školy pøibylo 6 dívek a 9 chlapcù ve vìku 2,5 – 3 roky. Tøídní uèitelkou
je paní Jiøina Šimonovská.
S vybudováním nové tøídy bylo potøeba pøizpùsobit pøístupovou cestu v levé
èásti zahrady, a tak souèástí projektu byla i nová bezbariérová cesta
a schodištì zároveò.
Na cestu jsme si museli poèkat až do dubna 2018, kdy bylo vhodné poèasí
pro stavbu venku. Nyní už užíváme pøístupu k tøídì Ježeèkù bezbariérovým
vchodem.

Rok utekl jako voda. Udìlalo se mnoho práce a já bych ráda tímto podìkovala všem svým zamìstnancùm, žákùm
a rodièùm, ale i zøizovateli Mìstu Libušín za spolupráci a vstøícnost. Pøeji vám všem krásné prázdniny a dovolenou.
Užijte si sluníèka, odpoèiòte si a v záøí se na vás na všechny budu tìšit.
Mgr. Renata Kosová, øeditelka školy
STØÍPKY Z LIBUŠÍNSKÉ KRONIKY
V obecních kronikách lze najít øadu zajímavých informací, smutných, úsmìvných nebo „ jen“ statistická data.
Postupnì budeme nìkteré zprávy uveøejòovat. Zprávy budou vždy doslovnì opsány. Pokud vlastníte materiály,
které stojí za uchování v kronikách, budeme velmi rádi, když nám je poskytnete.
V letošním roce oslavíme 100 let od vzniku republiky. Jak se slavilo 10. výroèí?
Rok 1928
Desetileté trvání naší republiky bylo oslaveno jak náleží. Na sokolském cvièišti konal se tábor lidu. Veèer pak
téhož dne 28. øíjna 1928 uspoøádána byla v sále u „Burgrù“ akademie. Proslov mìl øeditel škol Adolf Šimral.
Dalším programem byly recitace – hudební èísla a aktovka: „Dobrou noc pane Satane“. Úèast jak táboru tak i na
akademii byla dosti znaèná (pøes 200 osob). Prùbìh oslavy byl klidný a dùstojný; nebyl nièím rušen, aè v místì
samém vypukla právì stávka horníkù. Poøadatelé této oslavy byly: Místní osvìtová komise s legionáøi a ostatními
spolky a korporacemi.
Zapsal Adolf Šimral, øeditel školy, Zdroj Kronika, rok 1928, strana 71 a 72 (svazek 1929-1944)
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Výhodou tøídy je pøímé propojení se zahradou pøes francouzská okna a menší
poèet dìtí ve tøídì, jenž pomáhá dobré adaptaci tìmto nejmladším dìtem.
Pøed tøídou je vybudována terasa, kterou využíváme pro vzdìlávací aktivity
ve venkovním prostøedí. Do budoucna plánujeme vybudování venkovní
markýzy.
Ze tøídy Ježeèkù máme my, dìti i rodièe radost. Dìkujeme Mìstu Libušín
za realizaci tohoto projektu a nemalé investice.
Vìra Portužáková

Uzávìrka pøijímání pøíspìvkù do dalšího èísla Libušínského reportu je dne 6. 9. 2018 (pøíspìvky doruèené
po tomto termínu bohužel nebudou moci být zveøejnìny). Kontakt: mistostarosta@mestolibusin.cz
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