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Vážení spoluobčané,
pomalu se blíží čas prázdnin a dovolených. Ještě před tím, než se rozjedete
do všech koutů naší země či až za její hranice, přinášíme vám další vydání
lístečků s aktuálními informacemi.
Do konce letošního roku nás čekají tři investiční akce. Během prázdnin bude
naše ZŠ a MŠ zcela uzavřena, neboť zde bude probíhat kompletní rekonstrukce
zázemní kuchyně a podlahy v jídelně. Stav kuchyně je až na pár vyměněných
spotřebičů téměř v původním stavu z roku 1960 a již neodpovídá současným
hygienickým normám a potřebám žáků. Je proto nezbytné tento stav dát
do pořádku.
Dále jsme vyslyšely hlasy občanů, kteří upozorňovali na to, že po rekonstrukci
veřejného osvětlení je nedostatečně osvětlena ulice pod panelákem a střed obce.
Vyhlásili jsme tedy výběrové řízení na doplnění osvětlení a do podzimu, kdy se
začnou zkracovat dny, již bude tato ulice dostatečně osvětlena. Občané z Kolové
také vznesli požadavek na doplnění osvětlení k prvním domům při vjezdu
do Kolové. Těm jsme již vyhověli a lampu doplnili.
Dále je nutné opravit část komunikace, která slouží především k zásobování
místní prodejny COOP. Od těžkých vozidel je plná výmolů a drží se v ní při
deštivém počasí voda. Současně s opravou silnice budou vyměněny okapy
na zadní části prodejny a svedeny pod chodníček, který nově vznikne přímo
za prodejnou. Zmizí tak nevzhledná strouha, která je při dešti plná vody.
Poslední srpnovou sobotu se dopoledne uskuteční tradiční nohejbalový turnaj
O pohár starostky a odpoledne bude pro všechny připravena zábava v okolí
Obecního úřadu. Bližší informace budou včas zveřejněny na webových
stránkách www.libavskeudoli.cz a na nástěnkách. O dalších společenských
akcích, které již u nás proběhly se dočtete dále.
Přejme všem slunečné léto, dětem krásné prázdniny a spoustu příjemných
zážitků z cestování a dovolené.
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Vítání občánků a ocenění dárců krve
Jsou okamžiky v životě, které jsou nezapomenutelné, výjimečné, nenahraditelné.
Zázrak zrození lidského života a jeho záchrana.

To bylo krédo slavnostního odpoledne, které nám přišly zpestřit svým
vystoupením i děti z MŠ. Přivítali jsme nové občánky Libavského Údolí –
Štěpánku a Martínka a ocenili čtyři občany, kteří pomáhají lidské životy
zachraňovat. Mezi oceněnými bezpříspěvkovými dárci krve vynikl pan Jaroslav
Rambousek, který absolvoval úctyhodných 160 odběrů. Velmi si toho vážíme
a mnohokrát děkujeme.

3x foto – M. Zoufalková
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Revitalizace louky na Kolové
Krásná příroda, nový přístřešek prameniště, dřevěný chodníček, originální
sluneční hodiny a spoustu dalšího. Revitalizace této louky bude díky šikovným
obyvatelům Kolové, zástupcům ČSOP – Evy Řezníčkové ml. a s podporou obce
Libavské Údolí nadále pokračovat.

Louka na Kolové – 3x foto P. Gajičová
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SBÍRKA V LIBAVSKÉM ÚDOLÍ - ČEŠI TAKÉ POTŘEBUJÍ POMOC
V současné době se sociálně slabí občané ČR potýkají s velkým nedostatkem
textilního a jiného materiálu.
Bez vašich materiálních darů nelze efektivně poskytovat pomoc nejen lidem
bez domova, ale i celým rodinám, které se ocitly v nouzi.

https://www.libavskeudoli.cz/ (MB a PG)
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Základní škola a mateřská škola
• Na jaře jsme se vůbec nenudili.
13. dubna 2022

Divadelní představení Africká pohádka

20. dubna 2022

Planetárium Cheb

28. dubna 2022

Den s Policií ČR

4. května 2022

Besídka ke Dni matek

19. května 2022

Botanická zahrada Bečov nad Teplou

20. května 2022

Vystoupení cvičených pejsků

26. května 2022

Beseda s vojáky

1. června 2022

Den dětí aneb Cesta za pokladem

2. června 2022

Výlet do Chebu

10. června 2022

Dopravní výchova v Sokolově

13. června 2022

Dopravní výchova v Sokolově
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• Finger Car
Pro děti do mateřské školky jsme pořídili autíčka Finger Car. Dřevěné autíčko
Finger Car je interaktivní hračka, která cíleně rozvíjí soustředění, motorické
a kreativní schopnosti, zdokonaluje pravolevou orientaci, zlepšuje prostorové
vnímání ruky a zlepšuje tělesnou i psychickou synchronizaci. Jen pár chvil
jízdy s Finger Car dokáže zaměřit mysl každého, kdo se pokusí řídit autíčko
pomocí prstu. Díky kvalitní řemeslné práci a unikátnímu designu to opravdu
není nic lehkého. I rovná jízda vyžaduje naprosté soustředění a klid. Nevěříte?
Pak Vám nezbývá nic jiného než si autíčko přijít vyzkoušet.

• Mapa školy
V průběhu měsíce února 2022 proběhlo ve škole dotazníkové šetření společnosti
SCIO – KLIMA ŠKOLY. Šetření bylo zaměřeno na klima, které ve škole vládne
a vztahy mezi dětmi, žáky, rodiči, učiteli a provozními zaměstnanci.
A jak naše škole dopadla, to už posuďte sami.
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• Dny prevence
Žáky základní školy již dvakrát navštívila lektorka Mgr. Martina Kekulová.
Paní lektorka se se svými aktivitami zaměřila na posilování dobrých vztahů,
pocitu soudržnosti, sounáležitosti a přijetí každého žáka ve třídě. Primární
prevenci zaměřujeme na předcházení nežádoucího sociálního vývoje
v třídním kolektivu a na vybudování zdravých mezilidských vztahů.
Nastavení pozitivního klima ve třídě je dlouhodobým procesem, a proto
budeme nadále v těchto aktivitách pokračovat.

Pro Libavské lístečky texty a fotografie – pedagogičtí pracovníci.
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Něco pro volný čas ☺.
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