č. 3 – březen 2011

Oznámení Mateřské školy v Libštátě
Zahájení přijímacího řízení podle školského zákona § 34
a správního řádu § 37 odst. 4. na školní rok 2011-2012.
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Ředitelka MŠ oznamuje, ţe úterý 5. 4. 2011 bude dnem pro podání
ţádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2011
– 2012 prostřednictvím zákonného zástupce. Podání ţádosti proběhne
v ředitelně MŠ od 8 – 12.30 hod. Formuláře ţádosti si můţete
vyzvednout jiţ nyní. K ţádosti musí být doloţeno potvrzení lékaře o
řádném očkování dítěte.
Zákonní zástupci dítěte jsou povinni podat ţádost v daném termínu.
Jedná se o děti, které nastoupí v průběhu tohoto školního roku (to
znamená, ţe kdyţ chcete dítě umístit např. od března 2012, musíte
podat ţádost jiţ nyní). Do 30 dní od
podání ţádosti, budete písemně informováni
o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
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Provozovatel:
OBEC LIBŠTÁT
Rezervace míst:
Tel. 481 689 345
Mob. 607 801 666
stránky kina:
www.365dni.cz

Nyní pár slov o tom, jak si ve školce žijeme.
V letošním školním roce nám stoupl počet dětí na 34, a proto jsme
mohli opět prodlouţit provoz I. třídy. Děti se nemusejí na odpočinek
stěhovat a mohou se v klidu věnovat oddechu ve své třídě v menším
kolektivu.
Přes prázdniny jsme pokračovali v malování prostor, tentokráte v I.
třídě, a taky jsme ji vybavili novým veselým nábytkem. Dětem se líbí
a jsou spokojené, hraček mají dostatek a vţdy na Vánoce dostanou
ještě něco nového pro další obohacení her.
Na zahradě nám přibyla nová sestava s názvem Housenka s širokým
pohybovým vyuţitím pro volné hry.
V září jsme měli loutkové divadelní představení Tygřík Péťa.
loutkový muzikál a dětem se moc líbil.
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V říjnu byli u nás pejskové, abychom se naučili být s nimi přáteli. V listopadu jsme se sešli
s rodiči na zábavném odpoledni. Děti rodičům předvedly, co se od září naučily, také pro ně
připravily občerstvení – pekly jablkový závin, vyráběly kříţaly, bramborák s jablky a další
dobroty. Společně jsme si vyrobili dýni z textilu.
V prosinci jsme se vydali vlakem do Semil na pohádku Aladinova kouzelná lampa. Děti byly
také obdarovány Mikulášem a předvánoční atmosféru jsme si všichni moc uţili.
Vyvrcholením byla besídka s nadílkou hraček a starými zvyky.
I počasí nám přálo, a tak jsme sportovali a dováděli na sněhu. Děti si ho dosytnosti uţily.
Za sebou máme oblíbený tradiční karneval. Letos jsme pozvali i rodiče. Děti si uţily
tancování, předvedly masky, společně s rodiči se vydováděly při různých soutěţích. Pohoštění
také bylo, o to se postaraly maminky a babičky, které napekly a nakoupily všelijaké dobroty.
Z reakce dětí bylo vidět, ţe se karneval povedl.
V lednu nás také navštívila Česká školní inspekce. Kontrola se týkala výchovné práce
a činnosti MŠ, školního stravování. Naše MŠ v hodnocení dopadla velmi dobře. Za to děkuji
celému kolektivu i zřizovateli, který nám na náš provoz a vylepšování věnoval dostatek
financí.
Nyní se uţ těšíme na jaro a další aktivity. Od dubna bychom měli být i na internetu:
www.materskeskolky.cz .
Za MŠ Libštát M. Borková

Společenská rubrika

V měsíci březnu slaví své ţivotní jubileum paní Anna Švecová
a Helena Chuchlíková.
Přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Obecní úřad informuje

O MIMOŘÁDNÉM TERMÍNU KONÁNÍ LIBŠTÁTSKÉ POUTI, KTERÝ JE LETOS
POSUNUT O TÝDEN A TO NA 30. 4. – 1. 5. 2011

NAŘÍZENÍ VLÁDY - 91/2010
o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
§ 3 Čištění spalinové cesty
Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je drţitel ţivnostenského
oprávnění v oboru kominictví1); čištění spalinové cesty slouţící pro odtah spalin od spotřebiče
na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je moţné provádět svépomocí.
Kontrola a čištění spalinové cesty (komína) se provádí nejméně jednou za rok.
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DANĚ
Dne 1. 1. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“).
Tento zákon nahrazuje dosavadní procesní předpis, a to zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“). Daňový
řád přináší celou řadu novinek, s kterými bychom rádi veřejnost alespoň ve stručnosti
seznámili.
31. ledna letošního roku byl pro 3,5 milionu daňových poplatníků posledním dnem, kdy mohli
přiznat daň z nemovitostí. V letošním roce se v případě nepodání přiznání včas poplatníci
nevyhnou sankci za pozdě podané přiznání v minimální výši 500 Kč.
Povinnost podat přiznání mají všechny osoby, které v průběhu roku 2010 nově nabyly
nemovitost (např. koupí, darem, dědictvím, kolaudací apod.). Poplatníci, kteří jiţ podali
přiznání v některém z předchozích zdaňovacích období, mají tuto povinnost pouze v případě,
ţe se změnily okolnosti rozhodné pro vyměření daně, tj. např. došlo k prodeji nemovitosti
nebo naopak k nabytí další (dosud nepřiznané) nemovitosti nebo došlo ke změně v osobě
poplatníka.
Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2011 je moţné přiznat daň jen za svůj spoluvlastnický
podíl, a to nejen u pozemků, nýbrţ nově i u staveb a bytů.
Pokud dojde pouze ke změně sazeb, koeficientů nebo cen půdy, současní poplatníci daně čistě
z tohoto důvodu přiznání podávat nemusí, změny ve vyměření daně zohlední sám finanční
úřad.
Projekt „daňové složenky“, který česká daňová správa spustila v roce 2006, v letošním roce
končí. Daňoví poplatníci byli v minulých letech zvyklí, ţe daňovou sloţenku, která
umoţňovala zaplacení daně bez úhrady poplatku za převod peněz, pravidelně dostávali, pokud
se jich týkala daň z nemovitostí. Daňovou sloţenkou však bylo moţné zaplatit jakoukoliv
jinou daň, protoţe byla dostupná jak na finančních úřadech, tak na pobočkách České pošty.
Od 1. ledna 2011 se situace změní a to v tom smyslu, že daňoví poplatníci sice pro
zaplacení daně z nemovitostí složenku obdrží poštou, ale poplatek za převod peněz
budou muset uhradit ze svého. V tomto případě uţ nepůjde o barevně odlišnou daňovou
sloţenku, ale o klasickou sloţenku typu „A“, která je běţně dostupná na všech pobočkách
České pošty.
Zrušení této služby daňovým poplatníkům přinese státní pokladně roční úsporu ve výši cca
46,5 mil. Kč.
Pátek 1.dubna – daň z příjmů
- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2010, nemá-li poplatník povinný audit přiznání
zpracovává a předkládá sám
Úterý 31.5.2011 – daň z nemovitosti
- splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší neţ 5 000 Kč s výjimkou poplatníků
provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
Pátek 1.7.2011 – daň z příjmů
- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2010, má-li poplatník povinný audit nebo
mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
Středa 31.8.2011 – daň z nemovitosti
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s
daní vyšší neţ 5 000 Kč)
Středa 30.11.2011 – daň z nemovitosti
- splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší neţ 5 000 Kč)
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OHLÉDNUTÍ ZA PROJEKTEM
Ţijeme ve 21. století. Je to doba mnoha příleţitostí, naplněná mnoţstvím informací, ale také
doba nástrah, kterými jsou ohroţeny zejména naše děti. Mezi tyto nástrahy patří alkohol,
drogy, ale také zhoršující se vztahy mezi lidmi a stále více chybějící komunikace mezi nimi.
Zamýšlely jsme se nad tím, jak ukázat dětem cestu, jak jim podat informace přijatelnou
a neotřelou formou. Proč píši tvrdé y v předchozím příčestí minulém? Vznikla totiţ
spolupráce, troufám si říci, ţe ojedinělá, mezi třemi pedagoţkami, které mají na starosti
primární prevenci na svých školách. Konkrétně se jedná o Mgr. Zuzku Weissovou ze ZŠ
Studenec, Mgr. Libuši Schwarzovou ze ZŠ Horní Branná a Mgr. Janou Markovou z naší
základní školy. Daly jsme hlavy dohromady a světlo světa spatřily tři projekty, které prošly
výběrovým řízením MŠMT. Aktivity realizované díky této finanční dotaci nabídly dětem více
neţ výuku ve školních lavicích či jejich oblíbené počítače.
Pro šesté třídy byl připraven projekt s názvem „Buďme tým,“ který se skládal ze dvou částí.
Nejprve na začátku září loňského roku ţáci absolvovali třídenní pobyt ve Studenci. Hlavním
úkolem bylo lépe se poznat, naučit se vzájemně komunikovat a stmelit nově vzniklé
kolektivy. Druhá část proběhla v adventním období. Šesťáci ručně vyráběli tradiční ozdoby
ze skleněných perel, kterými pak ozdobili vánoční stromečky ve třídách i doma.
Ţáci sedmých tříd se účastnili projektu pod názvem „Respektujeme se navzájem.“ I tento
projekt byl sloţen ze dvou částí. První část proběhla loni v květnu a hlavním tématem byla
šikana. Nejprve ţáci zhlédli film „Mezi stěnami,“ který hodnověrně nastiňuje toto téma. Poté
následoval rozbor filmu a diskuse. Dalším bodem zhruba pětihodinového programu byla
beseda se zástupcem Policie ČR v Semilech. Závěr patřil samostatné literární tvorbě na téma
„Vztahy“. Tyto práce byly posléze vyhodnoceny a sladce odměněny. Druhá část navázala na
podzimní školení ASUP v Tatobitech, které kaţdoročně pořádá PPP Semily. Sešli jsme se
odpoledne ve škole a ţákyně, které školení absolvovaly, působivě předaly nabyté vědomosti
svým spoluţákům. Navečer si kaţdý vyrobil své „sedmácké“ tričko metodou savování. Poté
jsme přespali ve třídě společně s třídním učitelem, paní asistentkou a metodičkou prevence.
V červnu proběhl projekt „ Společně proti drogám,“ kterého se zúčastnili ţáci osmých tříd
všech zmíněných škol. Strávili jsme společně dva dny v areálu „Zlaté údolí“ v Drhlenech.
Ve třech připravených blocích jsme diskutovali na témata: nelegální drogy, kouření a alkohol.
Počasí nám přálo, tak jsme si program zpestřili koupáním, jízdou na loďkách a večerním
táborákem. Na závěr děti obdrţely placky s logem, které samy navrhly.
Dík za bezproblémový průběh všech akcí patří téţ Pedagogicko-psychologické poradně
a PČR v Semilech, které se podílely na odborné náplni projektů. Dále všem zúčastněným
za jejich kázeň a pozornost.
Zpětné ohlasy dětí, účastníků projektu, jsou velmi kladné. Většina z nich si přeje podobné
akce zopakovat, z čehoţ máme velkou radost. Takţe po kladných zkušenostech zkusíme letos
podat novou ţádost o dotaci a nezbývá nám jen pevně věřit, ţe bude opět úspěšná.
Ze všech aktivit byla pořízena bohatá fotodokumentace, která je k nahlédnutí ve škole a dále
bude vystavena ve výloze na libštátském náměstí. Přijďte se podívat!
Mgr. Jana Marková, realizátor projektu
Redakce ţádá dopisovatele o průběžné a včasné dodávání přís pěvků!
Uzávěrka příštího čísla bude ve čtvrtek 31. 3. 2011.
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