č. 10 – říjen 2011

Ohlédnutí za školním výročím

14. 10. 18:00
Pan Popper
a jeho tučňáci
rodinná komedie

21. 10. 18:00
Harry Potter a
Relikvie smrti:
část 2

28. 10. 18:00
Medvídek Pú
animovaný USA
mluveno česky

V sobotu 24. září si Masarykova ZŠ – a nejen ona - připomněla
nedávno dovršené 80. výročí svého otevření. Tato oslava byla navíc
umocněna nádherným slunným dnem začínajícího podzimu. Během
celé soboty prošlo školou více než dvě stě návštěvníků, kteří se mohli
na různých místech seznámit s historií i přítomností školy. Mezi nimi
bylo 52 bývalých i současných pracovníků, 137 vyšlých žáků a
28 hostů. Současní učitelé se na chvíli změnili v průvodce a hostitele.
Bylo o čem diskutovat, na co vzpomínat. Bylo také zajímavé sledovat
řadu setkání bývalých spolužáků a poslouchat jejich vzpomínky nad
stárnoucími školními fotografiemi. Ve 12.30 při uložení staré i nové
pamětní schránky zazněly projevy ředitele školy Mgr. J. Horáčka,
starosty Libštátu L. Opočenského a radního Libereckého kraje
Ing. J. Podzimka. A nebylo slyšet jen velká a oslavná slova. Vždyť
všichni řečníci mají ke škole i svůj osobní vztah, ať už jako rodičové
nebo i bývalý žák. Poté si přítomní vyslechli se zájmem vzpomínku
jednoho z nejznámějších absolventů školy docenta Ing. Hradeckého,
CSc. na léta válečná.

4. 11.
18:00
Barbar Conan
dobrodružný,
akční USA 2011

11. 11. 18:00
Transformers 3
akční sci-fi
USA 2011

Provozovatel:
OBEC LIBŠTÁT
Rezervace míst:
Mob. 606 068 767
Mob. 607 801 666
stránky kina:
www.365dni.cz
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Od 14.00 probíhal v místním KD program sestavený z pěveckého vystoupení, pohádkové hry
„Horší než drak“, tanců a nakonec závěrečného vystoupení mažoretek. Sál kulturního domu
byl tentokrát zaplněn do posledního místa, což potěšilo zvláště všechny účinkující žáky. A
nás učitele zase hřála u srdce skutečnost, že i v dnešní době, kdy se skoro každý uzavírá do
sebe a ztrácí zájem o věci veřejné, najde se početná skupina dětí, které i v sobotu přijdou do
školy zpívat, tančit a hrát, vědí-li, že je to potřeba. Slavnost pak skončila setkáním bývalých i
současných učitelů a zaměstnanců. A co říci závěrem? Toho zářijového dne procházeli školou
lidé nejrůznějšího postavení, profesí či věku, někteří i ze vzdálených míst. Jedno je však
spojovalo, a to názor, že jim zdejší škola něco dala a že i v těch nejtěžších dobách měla
dobrou úroveň a udržela si ji dodnes.
A. Šváb
Poděkování: Škola děkuje sponzorům akce, a to především p. Pavlu Šimůnkovi, řediteli
Jatek Lomnice p. Ing. Miloši Hvězdovi, p. Milanu Fejfarovi ze Svojku, firmě NOWACO a
některým dalším firmám dodávajícím zboží do školní jídelny.
A.Š.

Dojmy z oslavy 80. výročí naší školy
Je krásný podzimní den 24. září. Na kopečku v husté zeleni se sluní Masarykova škola, která
slaví své 80. narozeniny. Není to žádná stará dáma, právě naopak, září novotou a přívětivě
vítá zástupy gratulantů, bývalých žáků, učitelů a ostatních občanů. Patřím k nim i já. Po
uvítání a zápisu mne pan Mgr. Zítko provádí budovou od půdy až po kuchyň a kotelnu.
Procházíme třídami, přistavenou částí – novými prostorami a perlou školy, novou, velkou,
krásnou halou tělocvičny. Já se nestačím obdivovat – vše je nové, moderní a účelné.
Vyzdobené učebny, chodby a všechny prostory přijímají hold četných návštěvníků. Skoro
bych chtěla být malou žačkou a znovu usednout do lavice.
Učitel národů Komenský by se jistě radoval, jak další pokolení uskutečňují jeho myšlenky.
Netroufám si spočítat všechny náklady, hodiny a hodiny práce, starostí a bezesné noci všech
budovatelů, v čele s panem ředitelem Mgr. Horáčkem, kteří se o tuto krásu zasloužili. Já jen
hodnotím výsledek – je to skutečně škola hodna třetího tisíciletí.
Vlastní slavnost se koná ve vestibulu školy. Zahajuje pěvecký sbor, následují projevy:
zástupce kraje Ing. Podzimka, starosty obce pana Opočenského a ředitele školy Mgr.
Horáčka. Konečně nastává nejslavnější akt, uložení schránky dokumentů doby za pamětní
desku s číslem 1930. Cinkají sklenky s přípitky a pan doc. Ing. Hradecký, jeden z nejstarších
a nejznámějších žáků školy, vypráví o svých školních letech. Slavnost končí státní hymnou.
Pěknou tečkou za dlouhým dnem je vystoupení žáků školy v kulturním domě. Děti zpívají,
tančí, hrají divadlo a vystoupily také mažoretky.
Upřímně přeji všem žákům, učitelům i ostatním pracovníkům mnoho úspěchů, radosti, štěstí i
zdraví v krásném prostředí.
Helena Chuchlíková

Společenská rubrika
V měsíci říjnu slaví svá životní jubilea paní Milada Kozáková, Eliška
Šecová a pan Václav Rosenberg.
22. 9. 2011 se Pavlovi a Lucií Novotným narodila dcera Šárka
Všem přejeme hodně štěstí zdraví a spokojenosti
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SDH Libštát
Již několik let se nám, dobrovolným
hasičům v Libštátě, nedařilo omladit své
řady o děti, které bychom mohli naučit to,
co naučili nás naši předchůdci a tím zajistit
další fungování sboru dobrovolných
hasičů. Až letos se to podařilo. Požádali
jsme o spolupráci Standu Sádka, který se
dlouhá léta věnoval dětem v Košťálově, a
začali se každé úterý scházet s několika
dětmi. Jednou jich bylo pět, pak zas jen tři,
ale vydrželi jsme a nevzdali se. Zatím
máme šest dětí a spolu s nimi jsme se
začali učit základy první pomoci,
topografie, uzlování, používaní hasicích
přístrojů a dětmi oblíbené střelby, a tím se
zároveň připravovat na hru Plamen.
V sobotu 1. října, se naši mladí hasiči
zúčastnili okrskového kola branného
závodu všestrannosti hry Plamen ve
Svojku, který měl prověřit to, co jsme se
Matěj Bošek, Vojta Tomáš, Ján Patz,
společně naučili, a byl i malou generálkou
Karel Koranda, Veronika Havrdová
před prvním kolem soutěží v této hře. Za
účasti družstev z Bělé, Svojku, Košťálova
a Kundratic jsme v kategorii mladších žáků získali krásné 2. místo a radost to byla veliká.
Odměnou nám je, že čas a energie, kterou jim věnujeme, se začíná vracet v podobě malých
vítězství a zářících obličejů dětí.
Ale je to jen začátek, a nás čeká spousta společné práce a úsilí, abychom jim jednou mohli
s klidem předat klíče od hasičského auta i zbrojnice s pocitem, že jsme je něco naučili.
Děkuji Standovi a skupince vedoucích za jejich čas, energii, podporu a nadšení.
Irena Janatová

Z naší školky
Začal nám další školní rok a každý pedagog musí udělat některé stále se opakující činnosti,
např. dozdobit třídu, připravit tematické plány, zjistit všechny potřebné údaje o dětech,
vyplnit příslušné kolonky a reagovat na zjištěné informace.
Pro nás začal nový rok několika změnami. Paní ředitelka Miloslava Borková odešla do
důchodu a já, nejen jako její zástupkyně, ale jako bývalá kolegyně, bych jí chtěla jménem
celého kolektivu poděkovat za její dlouholetou poctivou práci směrem k dětem, i jako
ředitelky školky. Do našeho kolektivu nastoupila nová paní učitelka, Alena Kloboučková
z Kundratic, a myslím, že si ji děti oblíbily.
V průběhu školního roku čeká 38 zapsaných dětí spousta akcí – ozdravný pobyt v solných
jeskyních, předplavecký výcvik, výuka anglického jazyka, hudební a divadelní pořady, kino,
tvořivá setkávání rodiči, besídka, eko-vycházky, v plánu máme návštěvu policie, hasičů,
dopravního hřiště, rádi bychom se zapojili do ekologických aktivit.
V průběhu roku doufám v otevřenou spolupráci s rodiči – hlavní cílem obou stran by měly být
samostatné, spokojené a usměvavé děti.
Od 3. 10. 2011 je otevřen Klub maminek, a to od 14.30 hod. do 16.00 hod. v I. třídě MŠ.
Za kolektiv MŠ Libštát Dana Kousalová
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Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v Libštátě
proběhne v sobotu 22. října 2011
v čase od 14.05 hod. do 14.20 hod. na náměstí.
Jedná se o složky komunálního odpadu, které nelze běžně pro jejich
nebezpečné vlastnosti odkládat do klasických sběrných nádob. Proto
využijte této příležitosti 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 předloží 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 průběžné a včasné dodávání příspěvků!
Uzávěrka příštího čísla bude v pondělí 31. 10. 2011.
Vydavatel: OBEC LIBŠTÁT ev.č. MKČR E 14458
OÚ - internetové stránky www.libstat.e-obec.cz ; e-mail adresa obec.libstat@tiscali.cz
OÚ - 481 689 300; starosta - 481 311 210; matrika - 481 689 547; vedoucí dílny K.
Jiříček – 775 588 372; vedoucí DPS Tereza Kobrová DiS. – 775 588 371
záchranná služba: 155
hasiči: 150
policie: 158
SOS : 112
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