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Vážení spoluobčané,
dne 20. března v 16:30 hodin začalo astronomické jaro neboli jarní
rovnodennost. Tak se označuje okamžik, kdy Slunce vstupuje do znamení
Berana. Slunce v tomto čase protne na své zdánlivé dráze po obloze nebeský
rovník (jarní bod) ve směru z jižní polokoule na polokouli severní. Pro spoustu
lidí je konec zimy velmi příjemnou chvílí. Těšíme se na teplejší a slunečné dny,
které nám přinášejí lepší náladu a také již plánujeme, co letos podnikneme, nebo
kam se podíváme.
Někdy nám však naše plány zkříží různé mimořádné situace, které mnohdy
nemůžeme ovlivnit, ale bohužel jsme jejich součástí a ovlivňují nás výrazně.
Sotva jsme se těšili z rozvolňování covidových opatření, začala válka na
Ukrajině. Tato situace zasáhla opět všechny z nás, a to globálně. Válka a její
hrůzy nás ani nemůžou nechat v klidu a každý se s informacemi, které se mu
dostávají vyrovnává jinak. Pro mnohé to jsou velmi stresující informace a není
se čemu divit. Ani děti nejsou od těchto zpráv a informací nijak ochráněny a
velmi těžko se jim tato situace vysvětluje. Ale i jako tomu bylo v počátcích
vzniku epidemie, i zde bylo úžasné sledovat, jak se dokážeme v těchto chvílích
spojit a najít způsob, jak pomáhat těm, co pomoc potřebují. Ta solidarita a
přístup velké většiny lidí v podpoře Ukrajiny, včetně politiků a lídrů Evropy, je
něco, na co můžeme být pyšní a nesmíme na to nikdy zapomenout.
Zdá se, jako by za poslední roky nebylo moc pozitivních zpráv k napsání, ale
není tomu tak. Ano ty mimořádné situace v nás rezonují, ale také nás nutí k
zamyšlení. Posouvají nás k tomu se zlepšovat a hledat jiná řešení, cesty
k lepším zítřkům a budoucnosti našich dětí. Proto se při čtení těchto lístečků
zkuste zamyslet, co vás právě teď těší, co vám dělá radost, nebo co by šlo udělat,
abyste se cítili šťastnější a bylo vám dobře. Zkuste si dopřát to, co jste
z nějakého důvodu odkládali. Sněte, plánujte, ale udělejte to, neboť není na co
čekat. Někdy stačí opravdu málo, třeba se jen usmát na někoho, kdo je teď právě
ve vaší blízkosti. Užívejme jarní dny a věřme, že ty tradiční Velikonoce, které
jsou za dveřmi, letos řádně oslavíme s pomlázkou, beránkem a společnými
chvílemi s posezením u něčeho dobrého.
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Spousta lidí pomáhala od počátku konfliktu lidem na Ukrajině různými způsoby
a prostředky. Naše obec a také naši občané se aktivně zapojili. Masové
konzervy, těstoviny, cukr, sůl, káva, čaj, cukrovinky, hygienické pomůcky, jídlo
pro pejsky a kočky a spoustu dalšího putovalo do centrálního skladu v Ostravě a
dále přímo na Ukrajinu.

Sbírka pro Ukrajinu – foto P. Gajičová

Další potřebné věci jako deky, matrace, prodlužovací kabely a teplé oblečení
přineslo spoustu z vás. Zapojili se i zaměstnanci z naší ZŠ, kteří přinesli teplé
deky. Někteří z vás posílali i nemalé finanční dary. Všem patří zasloužený dík.

Sbírka pro Ukrajinu – foto P. Gajičová
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INFORMACE O MOŽNOSTECH POMOCI UKRAJINĚ
Velvyslanectví Ukrajiny v ČR pro nákup obranného materiálu
číslo účtu: 304452700/0300
SOS Ukrajina (organizuje Člověk v tísni)
číslo účtu: 0093209320/0300
Pomoc Ukrajině! (nadační fond pomoci ve spolupráci s organizací
ADRA)
číslo účtu: 4004040040/5500, variabilní symbol: 222
Charita pro Ukrajinu (organizuje Charita Česká republika)
číslo účtu: 55660022/0800, variabilní symbol: 104
Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině (český
červený kříž zajišťuje ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí
zdravotnický materiál)
číslo účtu: 333999/2700, variabilní symbol: 1502
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Dobrou zprávou je, že jsme se po několika neúspěšných žádostech o dotaci na
rekonstrukci kuchyně v ZŠ konečně dočkali. Máme schválen dotační příspěvek
ve výši 1.600.000 Kč. To představuje 80% tehdejšího rozpočtu. Vzhledem
k tomu, že v současné době dochází k enormnímu zdražování ve všech sférách,
musíme očekávat, že spolufinancování obce bude představovat více než
původně rozpočtovaných 20%.
Semináře pro seniory
Také jsme zažádali o dotaci, kterou bychom rádi využili pro naše seniory.
Projekt má název „Předcházení podvodům páchaných na seniorech“ a bude
se skládat ze dvou seminářů a z edukačních materiálů. První seminář již proběhl
10. března 2022. Přítomní občané se dozvěděli spoustu užitečných informací
o tom, jak se bránit případným podvodníkům a kam se obracet v případě nouze.
Senioři rovněž obdrželi velmi pěknou knihu pro trénink paměti a křížovky pro
zábavu. Další seminář se bude konat v září. Tak neváhejte a přijďte.

Seminář pro seniory – foto P. Gajičová

Edukační materiály – foto P. Gajičová
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Informace k zápisům do ZŠ a MŠ pro školní rok 2022/2023

Základní škola a mateřská škola Libavské Údolí
zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče

k zápisu do první třídy

Zápis se koná ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 13.00 do 16.00 hodin
v budově základní školy.
Rodiče s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Jiný termín je možné dohodnout na telefonním čísle
604 428 231.

Mateřská škola v Libavském Údolí
už volá k zápisu!

Zápis se koná v úterý 10. května 2022 od 13.00 do 15.30 hodin
v mateřské škole.
V tento den je také možné od 8.00 do 10.00 hodin školku navštívit.
Rodiče s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Jiný termín je možné dohodnout na telefonním čísle
604 428 231.
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26. listopadu 2021

divadelní představení Kvítek Vítek

27. listopadu 2021

zpívání u vánočního stromečku

Listopad/prosinec 2021 pečení a zdobení perníčků
1. prosince 2021

návštěva řezbáře a vánoční prodejní výstava

3. prosince 2021

Mikulášská nadílka

17. února 2022

divadelní představení O Balince čili život štěněte

23. února 2022

maškarní rej
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• A co je u nás nového?
Díky obci (našemu zřizovateli) jsme mohli v prosinci 2021 pořídit do mateřské
školky školní interaktivní sestavu SchoolBoard. Interaktivní displej
SchoolBoard využíváme pro rozvoj grafomotoriky, předmatematické
gramotnosti, kreslení, k promítání prezentací, fotografií či pohádek. Děti se
s jeho pomocí zdokonalují ve zrakovém a sluchovém vnímání, logickém
myšlení a komunikaci. Společně s dětmi pracujeme nejen s nainstalovanými
programy – skládačky s krtečkem, pexesa, logopedické hrátky, ale zejména
s interaktivními programy pro předškolní vzdělávání Barevné kamínky.
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Poděkování rodičům za sponzorské dary

Děkujeme touto cestou za finanční a věcné dary, které jste naší škole a školce
věnovali. Jmenovitě paní Kočárkové, panu Francovi, manželům Duškovým,
manželům Síkorovým, manželům Kostkovým a všem rodičům, kteří se
zúčastnili vánoční prodejní výstavy.

Děkujeme paní Kočárkové s rodinou za uspořádání
a celou organizaci vánoční prodejní výstavy.

Pro Libavské lístečky texty a fotografie – pedagogičtí pracovníci ZŠ.
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https://www.libavskeudoli.cz/ (MB a PG)
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