č. 5 – květen 2011

20. 5.
18:00
Odcházení
ČR 2011,
komediální drama

Protože se blíží svátek dětí, dovolili jsme si převážnou část tohoto
čísla věnovat právě jim. Našli jsme slova, která Vás určitě povedou
k zamyšlení nad Vaším dětstvím a nad právě prožívaným dětstvím
Vašich dětí. Věříme, že Vás ona slova přimějí k úsměvu, pohlazení,
objetí či k více společně strávenému času, který budete věnovat
Vašim dětem. Dříve než se budeme věnovat dětem, chtěli bychom
poděkovat někomu, kdo celý svůj profesní život věnoval právě dětem.

27. 5.
18:00
Fimfárum – Do
třetice všeho
dobrého
ČR 2011,loutkový

Děkujeme!

3. 6.
18:00
Hop
animovaný, USA,
mluveno česky

10. 6.
18:00
Králova řeč
oscarové drama,
GBR/USA/AUS

17. 6.
18:00
Rango
animovaný USA,
mluveno česky

Provozovatel:
OBEC LIBŠTÁT
Rezervace míst:
Mob. 606 068 767
Mob. 607 801 666
stránky kina:
www.365dni.cz

V rámci Dne vzdělanosti, kterým je 7. duben, byl v Liberci uspořádán
Den učitelů. Učitelé z celého okolí se sešli u příležitosti předávání
ocenění pedagogickým pracovníkům našeho kraje.
Mezi těmito osobnostmi byl i jeden z nejzkušenějších učitelů
libštátské Masarykovy základní školy – Mgr. František Zítko, který
byl oceněn v kategorii dlouhodobé a tvůrčí pedagogické činnosti.
Nám nezbývá, než se k této gratulaci pro snad neustále optimisticky
naladěného člověka, připojit. Nejenže vyzdobil krásnými obrazy
pohádkových postaviček školní chodbu, maluje kulisy pro divadlo,
vede keramický kroužek, ale navíc pořádal prázdninové tábory, na
kterých zároveň vařil. Angažuje se i v šachovém oddílu nebo
střeleckém kroužku. Je třeba zmínit i obětavost pana Zítka, kterou
projevuje i tím, že více než osmdesátkrát daroval krev, což si také
zaslouží obrovské uznání.
Odměnou pro pana učitele je i to, že je kantorem uznávaným a
respektovaným, ale i oblíbeným mezi žáky, které si získává svým
vtipem a přístupem k vykládání tak náročného předmětu jako je
matematika. Do MZŠ v Libštátě nastoupil v roce 1978 a za léta zde
strávená bychom chtěli poděkovat, stejně jako za nasazení, chuť do
práce a za nervy, které dostávají při tomto povolání zabrat.
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Mohli bychom použít slova pana Zítka, která mluví za vše. Říkává, že pokud udrží křídu …,
bude rád učit dál.
Do dalšího života přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů, spokojenost a
pohodu.

Za celou Obec Libštát
Vám přeje
Luděk Opočenský
starosta

20. dubna převzal v Praze zakládající člen našeho fotbalového klubu
pan Jaroslav Janata
nejvyšší fotbalové vyznamenání „CENU DOKTORA VÁCLAVA JÍRY“.
Toto vyznamenání se uděluje za celoživotní práci ve fotbale.
V krátké době je to již druhé vyznamenání putující do našeho fotbalového klubu
Jardo, blahopřejeme
Z.K

Společenská rubrika

V měsíci květnu slaví své životní jubileum
pan Miroslav Jína, paní Anna Šimůnková a Bohuslava Léblová.

V měsíci dubnu se narodili
manţelům Skřičkovým dcera Elizabeth,
manţelům Jeriovým syn Tobiáš
a manţelům Gardiánovým syn Samuel
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti
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Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí jsou
připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost
na práva a potřeby dětí. Svátek se slaví v mnoha zemích světa.
Oslavu dne dětí navrhla v roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen, Mezinárodní
odborové sdružení učitelů a Světová federace demokratické mládeže. Mezinárodní den dětí se
poprvé slavil 1. června 1950 ve více než 50 zemích celého světa. Pevné datum, tedy 1. červen,
bylo stanoveno až na mezinárodní konferenci pro ochranu dětí v roce 1952.
Během roku se připomínají i jiné významné dny věnované dětem, např.:
Mezinárodní den mládeže; Mezinárodní den za odstranění práce dětí; Den afrického dítěte;
Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese; Mezinárodní den ztracených dětí; Světový
den dětí; Den nenarozeného dítěte (25. března)
Dětství je obdobím, na které lidé vzpomínají buď s láskou a radostí, anebo o něm nechtějí ani
slyšet a jsou rádi, že to mají za sebou. Ne každý má to štěstí, že prožil spokojené, šťastné a
bezstarostné
dětství
Dítě se však na svět nerodí jako "beztvará hmota", kterou je možno
formovat dle potřeb a přání rodičů. Má své vrozené osobnostní
kvality, které nejsou závislé na vnějších faktorech.
Rodiče by měli začít v dítěti co nejdříve podporovat kreativní zájmy,
protože ty budou prostředkem uvolnění emocí a využití
představivosti. Učte je hrou. Ukažte jim, že tvůrčí činnost může být
zábavná a že není vůbec důležité, zda jejich výtvory jsou hodnoceny kladně. Každé dítě
potřebuje, aby bylo respektováno, plně akceptováno a aby rodiče a vychovatelé chápali jeho
potřeby. Bohužel se často nesnaží naplnit potřeby dítěte, ale spíše chtějí předělat dítě k obrazu
svému. Dítě tak slouží k naplnění představ, které rodiče nedokázali realizovat sami u sebe.
Ctižádostiví rodiče kladou vysoké požadavky na výkony svých dětí, chlubí se jimi a ony se
samozřejmě snaží svým rodičům vyhovět, ale ne vždy má schopnosti být v té které oblasti
opravdu výjimečné. Takové požadavky pak vyvolávají v dítěti strach a úzkost, protože se bojí
selhání. Pokud jakkoliv vybočují z našeho systému přesvědčení, bývají zařazeni do „škatulky“
ze které se mnohdy nedostanou po zbytek života.
Úzkost a strach jsou součástí života, pokud zůstanou nepochopeny a
nezpracovány, mohou vyvolat blok a tím mít negativní vliv na
psychický vývoj. Pokud dítě reaguje nepřiměřeně a úzkost a strach se
u něj objevují více než u ostatních dětí, potom je potřeba zjistit jejich
příčinu a pomoci je překonat. Chápající rodiče, kteří se dětskému strachu nevysmívají, ale
snaží se o hlubší porozumění příčin a jejich mechanismů, napomáhají k budování zdravého
sebevědomí dítěte. Možná potřebuje více než jiné děti ujišťovat, že je v bezpečí a že je rodiči
milováno a obdivováno. V opačném případě může mít dítě pocit, že je nějak zklamalo, že
nenaplnilo jejich představy, a proto je odmítáno a kritizováno. V tomto ohledu bude hodně
záležet na vás, zda využijete příležitosti a budete se snažit pochopit jeho jedinečné vlohy i
potřeby a pozitivně tak ovlivňovat jeho vývoj a tím i budoucnost.
Všechny děti v sobě mají jisté oblasti, které jsou více rozvinuté, a jiné, způsobující strach a
úzkost. Všechny tyto oblasti se v průběhu života rozvíjejí a mění. Každé dítě však bude
potřebovat moudrost a podporu svých rodičů v rozvíjení těch oblastí, které přispějí k větší
harmonii osobnosti.
Nalaďte se na ně a snažte se lépe porozumět jejich potřebám a podporujte je v činnostech,
které odpovídají jejich přirozenosti.
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Naslouchejte pozorně všemu, co vám vaše dítě říká, a nesnižujte nebo nezesměšňujte jeho
názory a myšlenky, i když třeba zrovna nebudou v souladu s vaším materialistickým
přístupem k životu.
Každé dítě je originál a podle toho bychom se k němu měli chovat a respektovat jeho
jedinečnost. Uvědomte si však, že jeho potřeby nemusí být vždy v souladu s vašimi nároky a
požadavky.
Informace z internetu zpracovala Irena Janatová

Cvičení pro nejmenší
Loni v březnu začalo v tu dobu našim nejmenším „cvičení“ ve Fit klubu
Pohoda pod vedením Anny Pourové a hlavně nás maminek, kterých se
sešlo 6 s dětmi ve věku od 6 týdnů do 8 měsíců. Možná se ptáte, jaké cviky
mohou takováhle mrňata cvičit. Takže je to tzv. bodová cvičební metoda a
v každé věkové kategorii je jiná cvičební jednotka. Je to přirozené a
jednoduché cvičení, které může každá maminka cvičit kdekoliv několikrát denně,
protože cviky jsou krátké a nenáročné pro dítě. Pokud cvičíme podle zásad
správného vývoje pohybu, nejedná se o „urychlení“, ale o rozvinutí těch
schopností, které dítě v sobě má. Nejde jen o mechanické odcvičení, ale i o
komunikaci a kontakt s dítětem, tj. o spojení pohybu s mluvením (básničky,
písničky), výrazu tváře a naplnění smyslové části, což jsou doteky, které děti tolik potřebují
ke svému vývoji. Není to společenské cvičení, takže je nenáročné na prostor, jde spíše o to
ukázat maminkám, jak dětem pomoci v jejich přirozeném vývoji pohybu a hlavně jestli
některá fáze vývoje není tzv. přeskočená.
Pokud máte zájem o cvičení s dětmi, domluvte s pí Annou Pourovou na tel: 603 819 322.

Orientální tanec – Fit klub Pohoda
Od nepaměti je tanec užíván k vyjádření myšlenek a nálad. Můžete pomocí něj dát průchod
svým vnitřním pocitům a nalézt svou ţivotní energii. Stejně tak pro vás může být zdrojem
zábavy či formou meditace a odproštění se od starostí všedních dní. Pro ženy a dívky může
též znamenat cestu ke své kreativitě a seberealizaci. Není tedy divu, že kurzy orientálních
tanců navštěvují už i dívky ve školním věku naučí se tak vnímat více svou ženskost a krásu,
což může výrazně zvednout sebehodnocení. Není tedy lepší rady, než jej vyzkoušet a objevit
veškerá jeho možná pozitiva.
Irena Janatová

Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Pozvánka na divadelní představení
Ve dnech 19. až 20. května sehrají děti z 5. třídy pohádkovou divadelní hru „ Horší než
drak.“ Jde o premiéru hry, která byla napsána přímo pro kolektiv hrajících žáků. Všichni
zvládli náročnou přípravu, mnozí doslova překonali sami sebe. O tom, jak se jim to povedlo,
rozhodne už jen a jen publikum.
Vystoupení pro veřejnost bude v pátek 20. května v sále KD od 18.00. Všichni zúčastnění se
těší na vaši návštěvu.
Milena Švábová
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Maţoretky
jsou dnes zcela plnohodnotným odvětvím sportu. Základní definice by mohla znít: Tanečnice,
jejichž choreografie je založená především na barvité práci s náčiním baton (hůlkou). Lidé si
je však stále spojují pouze s dechovou hudbou, barevnými uniformami a strohým
pochodováním. Dechovou hudbu nahradila hudba moderní a s hůlkou jdou udělat
neuvěřitelné věci. Např.: točení, házení, přehazování a další.

Anita Kocourková,

Kristyna

Klacková

Gabriela Tulachová,

Tereza Hloušková

Šárka Šimůnková

Diana Čechová, Klára Šimůnková, Jiřina Hadincová, Alena Divišová, Zuzana Hradecká
V SOBOTU 30.4. 2011 SE KONALO OBLASTNÍ KOLO NÁRODNÍHO
ŠAMPIONÁTU MAŢORETEK ČR V CHLUMCI NA CIDLINOU.
MAŢORETKOVÝ SOUBOR „ BOMBONKY “ Z LIBŠTÁTU
ZÍSKAL 3 MÍSTO V KATEGORII DĚTI STARŠÍ A VYBOJOVAL POSTUP NA
MISTROVSTVÍ ČR!!!!
TO PROBĚHNE 4. - 5. ČERVNA 2011 VE STRAKONICÍCH POD NÁZVEM „
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MAŢORETEK ČESKÉ REPUBLIKY - ZEMSKÉ FINÁLE
ČECH.
Možná je to pro Vás novinka, ale obec Libštát má své mažoretky.
Říkají si „ BOMBONKY „ a fungují již čtvrtým rokem pod vedením Mgr. Jany Šimůnkové
a Aleny Kaplíkové z Domu dětí a mládeže „ Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou. Složeny jsou
převážně z místních dívek navštěvujících zdejší základní školu, která jim umožňuje bezplatné
užívání haly k pravidelným tréninkům. Tak výborné umístění nikdo nečekal. Budou bojovat
mezi deseti nejlepšími z Čech ve své kategorii. Už to je veliký úspěch. Pořád tomu
nemůžeme uvěřit, řekla jejich vedoucí p. Šimůnková.
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Fotbal v Libštátě:
Výsledky mládežnických mužstev společné fotbalové oddíly FK Koštálov a Jiskra Libštát.
Dorost Krajský Přebor:
Koštálov-Č.Lípa
0:1
Starší Ţáci Okresní Přebor:
Koštálov-Sedmihorky
0:4
Libštát -Víchová 6:0
….
Koštálov-Jilemnice
0:2
Libštát-Studenec 3:2
Michal
Koštálov.Stráž Nad Nisou 0:3
Jakubíčko 3
Koštálov-Hrádek
4:2
Libštát-Rokytnice 1:3
Patrik Holovič
Koštálov-Desná
1:3
Kluci jsou na 1. místě mají 27bodů a
Koštálov-Pěnčín-Turnov 0:3
skore 48:7.
Kluci jsou na 12. místě kdyţ mají 12 bodů a skore
28:62.
Mladší Ţáci Okresní Přebor:
Koštálov-Martinice
4:3 Jan
Kuchař 2,Martin Folten 2
Koštálov-Nová Ves
1:2
Jakub
Tolaci
Koštálov-Sedmihorky
2:1
Patrik
Holovič 2
Koštálov-Horní Branná 20:1 …….

Starší Přípravka Okresní Přebor:
Libštát-Lomnice 5:8
Libštát-Mírová
8:1
Kluci jsou na6. místě mají 13bodů a
skore 49:40.

Kluci jsou na 2. místě mají 22bodů a skore 66:25.
Muţi: Okresní Přebor
SK Studenec-Jiskra Libštát 3:2(0:1)
Jiskra Libštát-Sokol Roztoky 1:3(0:1)
Sokol Mříčná- Jiskra Libštát 0:1 (0:1)
Jiskra Libštát-Sokol Martinice 0:2 (0:1)
Jiskra Libštát-Sokol Horní Branná 2:0 (2:0)
TJ Vysoké Nad Jizerou- Jiskra Libštát 0:2 (0:0)
Na závěr Našeho povídání na téma dětí nám dovolte na malé odlehčení něco pro zasmání.
Věci, které nás naučí jenom maminka
1) Moje matka mě naučila NÁBOŢENSTVÍ:
„Modli se, aby to z toho koberce šlo dolů!“
2) Moje matka mě naučila LOGICE:
„Proč? Protože jsem to řekla!“
3) Moje matka mě naučila IRONII:
„Ještě chvíli breč a já ti k tomu dám skutečný důvod!“
4) Moje matka mě naučila OHEBNOSTI:
„Podívej se, jak máš špinavá záda!“
5) Moje matka mě naučila VYTRVALOSTI:
„Nevstaneš odsud, dokud nesníš všechen ten špenát!“
6) Moje matka mě naučila znát POČASÍ:
„Tvůj pokoj vypadá, jako kdyby tady před chvílí řádilo tornádo!“
7) Moje matka mě naučila ZÁVISTI:
„Na světě jsou miliony nešťastných dětí, které nemají tak úžasné rodiče jako ty!“
8) Moje matka mě naučila MATEMATICE:
„Kolik chceš knedlíků? Tři? Dostaneš pět.“
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Oznámení

V neděli 29. 5. 2011 od 14 hodin
na fotbalovém hřišti
se bude konat

DĚTSKÝ DEN

Přijďte oslavit s dětmi jejich den.
Jsou připraveny soutěže pro děti, které budou odměněny
drobnými dárky.
Těšte se na ukázku JUMPINGU, který si budete moci i vyzkoušet.
Při nepřízni počasí bude dětský den odložen.

Sbor dobrovolných hasičů v Libštátě
srdečně zve všechny známé, přátele a příznivce na
OSLAVU 130. VÝROČÍ ZALOŢENÍ SBORU
která se koná 4. června 2011
od 12,30 hod. na hřišti v hliňáku u DPS
Program:

od 13,00 okrsková soutěž v požárním sportu
od 16,30 dechová hudba TÁBORANKA
od 19,00 zábava – hraje KONVERZE BAND

Po celý den zajištěné bohaté občerstvení. Těšíme se na Vaši návštěvu
V případě nepříznivého počasí bude hudební produkce na sále v KD.
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Výzva na obsazení místa vedoucí školní jídelny při MZŠ v Libštátě.
MZŠ v Libštátě, zastoupená ředitelem školy, Mgr. Jindřichem Horáčkem, v souladu s § 30
zákoníku práce

vyhlašuje
výzvu na obsazení místa vedoucí školní jídelny při MZŠ v Libštátě.
1./ Druh práce a místo výkonu práce
- náplň práce vedoucí školní jídelny dle předpisů
- pracovní poměr na 0,34 pracovního úvazku na dobu 1 roku se zkušební
dobou 3 měsíce s možností prodloužení na dobu neurčitou
- součástí této činnosti je nepravidelné vydávání mléčných svačin žákům
2./ Předpokládaný nástup
Od 15. 08. 2011, případně dle dohody
3./ Platové zařazení
Dle katalogu prací nařízení vlády č. 469/ 2002 Sb. a nejvyššího vzdělání
4./ Kvalifikační poţadavky
- vzdělání gastronomického a ekonomického směru bude výhodou, ale není
podmínkou
- znalost práce na PC – znalost elektronického bankovnictví
- zdravotní způsobilost k výkonu této práce
- bezkonfliktní a slušné jednání s lidmi
- v případě akutních problémů využití i vlastní aktivity
5./ Zájemce o místo předloţí
- písemnou žádost spolu se životopisem, ve kterém se uvede dosavadní přehled
zaměstnání, odborné znalosti a dovednosti
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z rejstříku trestů
6./ Lhůta, místo a způsob podání přihlášek
Přihlášky se přijímají od 20. května 2011 do 15. června 2011 v ředitelně MZŠ
Libštát, čp. 17 .
V Libštátě dne 9. 5. 2011

Mgr. Jindřich Horáček
ředitel školy

Připomenutí

Lekce angličtiny probíhají kaţdou středu od 10 do 11 hodin. Kdykoliv se k nám můţou
připojit další zájemci.
S. Hodboďová

-8-

Inzerce
►Pronajmu byt 3+1 v OV v Libštátě. tel.: 724 631 513◄
DS Agro Libštát s.r.o. nabízi k prodeji nadbytečnou techniku:
svinovač balíků (sláma)
pluh obracák Pb 6
horal 33 m3
horal 20 m3
dopravník (transportér) 5 m
krmný vůz (ruský)
vůz velkoobjemový (sláma)
fukar na slámu, seno - elektrický
traktor Z 4011
traktor Z 7011
traktor Z 7045

Počet
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
2 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

cena za 1 ks.
15 000,- Kč
30 000,- Kč
20 000,- Kč
20 000,- Kč
6 000,- Kč
15 000,- Kč
20 000,- Kč
15 000,- Kč
65 000,- Kč
150 000,- Kč
220 000,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
V případě zájmu kontaktujte pana Miloslava Kříţe, tel. 724 180 840.

Sjezd rodáků Libštátu
27. a 28. srpna 2011 (80. výr. Masarykovy ZŠ a 130. SDH)

Předpokládaný program
Sobota
10 hod.
10 – 16
11 – 13
13 – 14,30
14,30 – 16
16 – 17,30; 22
20 – 1,00

Přivítání, hasičská historická technika v akci (nám.)
Prohlídka Masarykovy ZŠ Libštát, Výstava starých fotografií
Libštátu (kino)
Projekce filmů o Libštátu (KD Libštát)
Semilská 11, mažoretky (náměstí)
Hořeňák (taneční a hud. lidový soubor z Lázní Bělohrad)
Věra Martinová, Kapelníci (ranč U Jezevčíka)
Sonet (zábava v KD)

Neděle
9 hod.
11
15 – 17

Pokračuje výstava v kině – od 10 do 15 hod.
Bohosluţba v evang. kostele (pak výlet na Hoření konec)
Nedělní mše v katolickém kostele sv. Jiří
Pohádkové loučení s prázdninami (Janatův statek)
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Sběr nebezpečných sloţek komunálního odpadu v Libštátě
proběhne v sobotu 21. května 2011
v čase od 14.00 hod. do 14.15 hod. na náměstí.
Jedná se o sloţky komunálního odpadu, které nelze běţně pro jejich nebezpečné
vlastnosti odkládat do klasických sběrných nádob. Proto vyuţijte této příleţitosti a ve
stanovené době přivezte tyto odpady na náměstí, kde od Vás budou zdarma odebrány.
Seznam sbíraných nebezpečných odpadů:
- léky všeho druhu včetně mastí
- domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače,
přípravky na hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně označené!!!
- zbytky starých barev, obaly od barev
- televizory, ledničky, zářivky
- všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
- upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 litrů)
- olejové filtry a další zaolejovaný materiál
Způsob přebírání odpadů:
1.
Odpady budou předávány občany na uvedeném stanovišti osobně pracovníkům
zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpad před příjezdem mobilní
sběrny!
2.
Občané předloţí před předáním odpadu občanský průkaz pro kontrolu místa
bydliště.
3.
Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanovišti před příjezdem mobilní
sběrny, nebo po jejím odjezdu.
4.
Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.
Další informace poskytne obecní úřad nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních
služeb na telefonním čísle 483 312 403.

Redakce žádá dopisovatele o průběţné a včasné dodávání příspěvků!
Uzávěrka příštího čísla bude 31. 5. 2011.
Vydavatel: OBEC LIBŠTÁT ev.č. MKČR E 14458
OÚ - internetové stránky www.libstat.info OÚ - e-mail adresa obec.libstat@tiscali.cz
OÚ - 481 689 300; starosta - 481 311 210; matrika - 481 689 547; OÚ dílna - 481 689 546
DPS - 481 320 530
záchranná služba: 155 hasiči: 150
policie: 158 SOS : 112
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