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ŠKoLE

VúženíspoIuobčané,
na prahu podzimu, stóle ješlě příjemného a sluneč ého, Vlis opěÍ vítám nad st|ó,,kami Liběchovského
Qraýodaje. Přečlele si ý něm tehíokfáí o tom, jak pfobíhal začótek nového školního rcka ý Zókladní škok a
maíeřské škole Liběchoý' hechjbí ani příspěýb) přiÚližující spo|tov,,í a spolkoyj žiýot ý ašem městě. Jako tft!.ličt,ě
je so č!is(ízprivodaje laké lešoýickj posel s bohatou nabídkou akcí pro hadchlizející období'
s blarcím se ko,'cem kale dář,,ího roku se |šdk také rftůžemeohlédnouÍ zpět i připomenout si několik
prcjektÍr' ktefé se přímo dotýkají každode,'hího žiyota měsl& Ye zp '|,orlaji jsme se již zmiňoýali 0 ptobíhliící
rckonstukci ý Úudoýě škol!: Během hlayních lethích prlizdnin pobačoýal., ftr,loýáhítn či uýmě,,ou podlahoýých
krytin. V letošním nce byly rovněi opraveny něk|eú z místrrích lihěchovských komaftikací V Malém Liběchoýě
blly položen! o zeh,ě kabel! pfo yeřejné osýěrleftí, souběžně s noÚm nzýoilefi elektřiny y tao čdsti měŠía'Za
zýlášÍ' významné poýažuji že městu Liběchoý byla deÍinitiýně přizr,á a podpofa ze stfuního Ío,'du životního
prostředí čR na akci,,čistbna
odpa.Iních ýod a kafializace Liběchov,, posk!|l,tt|á ohci ýp ní poloýi,'ě
deýadesótlch let. Měslo Liběchoý se límto rczhodnutím zbavilo dluhu, ýzniklého espl ěním smluýních podtt1íhek
tehdejšímýedením obce vůčiStálnímu Íondu žiýothíhopřostředí ČRpři staýbě kahalizace v le|ech 1991 - 1995'
K doslayĎě II. elapy kanaliz.,ce, ktefli Určhe v pnních
admin ist r|iý,,í p | óce'

měsících příštího roku, prubíhají nezÚyt,'é přípruvné

,Šeh čtenóřům, a Předeyším přispěýdtelůh Liběchoyského zp|iýoilaje bych závěrem chtěl připofie ouí, že
se Úlíií lydátí posledního letošního číslfu V ltě,n dostanou pros|or mimo jiné i poxvánky n.. pfosincoú l,kce, ktefé
dopfuýázejí a zpestřají předýIihoč,,í čas v našem městě' sledajÍe, pÍosím' dalum uzóyěfky' ýe.lefié v tifáži tohoto
yýtisku.
Všeft obJýatelům Liběchoýa a Ješoýic přeji krásný podzim
JoseÍ Ulman, slarosrd

ilFonilnGE MĚsTslrÉilo
Úňnuu
zAsEDÁN! zAsTUPlTELsTvA MĚSTA L|BĚcHov 23. zÁŘ! 2oo9
NA PRoGRÁMU Jf,DNÁNÍ'ZPR,ivA sTARosTY o Č|NNosTI,
RozPočrr noxu zooq'ŽÁDosTI o
p.
PRoNÁJEM PRoDEJEN v oBcHoDNÍM srŘooIsxu č.
tlz' ŽÁDosT o ZMĚNU ÚZEMNÉPLÁNovAcÍ DoKUMENTACE Nrňsr'l LIsĚcHov. ŽÁDosTI o oDKoUPENÍ. pnoxÁ.lerrr 'r.
pnooo.l pozerlrrŮ.
zÁpls z.leorÁri sv|- zwŘeJNĚN Ne ÚŘEDNiDEscE MĚsTsKÉHoÚŘÁDUv LlBĚcHovĚ
A JE K NAHLÉDN'IITÍ
x'l. rnrrn'l..rrovÝcH sTRÁNIG.CHwww.LIBEcHov.cz.

) Upozorňujemeobčany,že druhá polovina mistníhopoplatku za svoz komunálníhoodpadu byla
splatná již k 30. 9.2009. ol'čané'kteří dosud druhou polovinu poplatku neuhradili, necht'tak učiní
v nejbližším
možném
termínuv úředníchdnech v kanceláři Městskéhoúřaduv LiběChově' nejpozději
všakdo 18.l2. 2009.

K PovlNNÉ \rÝMĚNĚ

jrtlE!:*

ŘlDtčsKÝGH PRŮKAZŮ

ŘidičskéDrúkazvwdané od í. ledna 1994do
3í. o.osincé2000isou ieiichdržite|é
Dovinni
wměnit neiDozděii
do 31.Dřosince20í0!
Up|ynutím
stanovéné
doby proiejichvýménu
řidičsképrúkazypoŽbývajíp|atnosti.
co musimmíts aebou?
Platnýdok|adtotoŽnosti(občanskýprůkaz,
pas)'jednu fotografiio řozměíech3,5x 4,5 cm,
řidičskýprúkaz'kterémukončíp|atnost.

c{.*^ ít.Juú.
ň.9rN!.É*9!€c'.F--

:*

-Í' oooooo'

Ko|ik mě to budéstát?
Povinná výměna řidičskéhoprůkazuje
osvobozenaod splávniho popIatku'
Kde si mohu wměnit svúiŘP?
pracovištiobecníhoúřaduobce
Na přís|ušném
púsobností(pod|emístatÍva|ého
s Íozšířenou
pobytu dřžite|eřidióskéhoprúkazu;pro občany
Liběchovaje to Městský úřadv |vě|níku)
Kdv mibudéwdán novýŘP?
Nejpozdějido 20 dnúode dne podánížádosti
(popř.do 5 pracovních
dnúpo úhřadě
pop|atku
správního
5o0 Kč).

Jste držite|emněkteréhoze zde uvedených
řidiěskýchprůkazú?
Ted'|enej|epší
časpro podánížádostio výměnu!
Da|šíinformaceziskále na internetovýchstÉnkách
httpt/www.vymentesiridicak.cz.

Staršílidése častostávajíterčemzájmu kapsářů,z|odějů'podvodníkůi násilníků.
Zranitelnějšíjsou i v silničnímprovozu'
Po roce se znovu vracímeke stále aktuálnímutématu- doporučení
seniorům:

JAK SE CHRANIT PRED OKRADENIM
> Peníze,dok|adyi k|ičenostév přiručníuzavřené
tašcenébokabe|cevždyoddě|eně.BeÉesijen to|ik
peněz' ko|ikskutečněpotřebujéte.
> Peněženkuu|ož1é
na dno nébodo soodníčásti
kabe|kynebo nákupnítašky.
> Kabe|kunebo taškupřes raménonenechávejte
viset na zádech, a|éměitéiistá|e na očícha chraňteji
rukamana boku nebo na břišé.
> Kabe|kunebo taškunepok|ádejtev obchodech na
jiv nákupním
po|icea nenechávejte
vozíku'Nikdyii
neodk|ádejtes oděvem v šatněkina' divad|a'
restauraceani v čekárněu |ékařečina úřadech.

> Při výběru z bankomatusi h|ídeitesoukromí.
DávéjtepozoÍ,jest|ivás někdo nes|éduiepři|iš
zb|ízka.Vybí.áníz bankomatúuvnitř bank či
Na !licivybířeite penízeza
spořite|enje spo|ehIivější.
asistence někoho,koho znáte a dŮvěřujétemu.
> Nikdy sé před nikým néchIubte
svými úsporami
nebo cennostmi,nepújčujte
cizímIidempeníze,
neplaťtežádnézá|ohy podomnímprodejcÚm'

DŮLEŽITÉ
TELEFoNNíKoNTAKTY:
PoIicieČR

158
'156

Městská oo|icie
Lékařskápohotovost(záchrannás|Užba} '155
Jednotnéev]oDskéčis|otísňovéhovo|áni ,lí2
Hasiči

150

> Vyhýbejtese náva|úmmnoha lidí,t|ačenice
nahrává z|odějúma okradenímúžeproběhnoutbez
oovšimnutí.

Život 90 senior te|efon
E|pida- zlatá |inkaseniorů

800157157
800 200 007

Bí|ýkruh bezpečí

257 37't 110

> Kdyžv t]amvaiinebo autobusečtete,mějtesvé
příruční
zavazad|opořád pod kontřo|ou.

Městshý úřadLiběchov

3í5 697016

> Ve v|akusi WbíÍejtekupé'kde užsedída|ší
cestujícía nenechávejtesvá zavazad|abez dozoru.

PoKRAčoVÁNiVPŘíŠTíM
čísLE

(TiskavývýborMěU s pouŽitínmateiálú Palicie cR)

(Poaz Iflr^rÍ
ofrIAL o IIÁNKÝ

zÁKtADili
Šxonn nnrsňsrÁŠnom
unĚcnou
Dobréráno, hola, hola, školana nás zase voltL
Doma n0 mě mdma čeká'tadypaní učitelka'

ZAGÁTEK
ŠItouxÍno
noKU

U zŠA MŠLIBĚGHoU

PIázdni4, nám uteklyjako voda a opět začalda]šíškolnírck
V MŠ ísme, stej,,ě jako lo,,i' oteýřeli dýě tří4). s ýelkj,t1 zklamáním jsme ,,uce,,i o.lmítat da!ší fodiče s žddostío
místěhí dfuae rh mateřské škob, jelikož kipacfua MŠ je již nlní vyčefplino. Mladší děti .Befušky,, se
Íozkoukaly na louce plné hraček a k,manidil Nové děÍi zýlddl! úkol jeden z,,ejtěžších, a to první odloučení od
maminky a začIeněníse do kolekivu dětí S|a|ší dě|i ''Motjki.
se těšib fid opětoýr,éseílqiní Během měsíce zdří se
po|ndýali'
|šichni
hledali si ka ,aÍIid!' sez atfioýali se se zókladními pfayidly, ktenije nu|né ý mateřské škole
rlodřzoý.lt. Mají za sebou diýailelní předstaýeni ..o Cenené Karkulce.. a prvni lekci kefamického kfoažk&
Cekd nds d,ouhó cesta,,oýého pozná,,í týoře í' přÚehných viži1hů' zábauy' ale i učení. V blízké Úudoucnosti
zaěneme .lloko aloýa| haše doýedhosti y oblasti plavání, r,kreslíme sýd přání ležKkoýi' připřaýíÍ,,e si pío rodiče
ýlstoapehí ,'a ,,Vó,'oč í besídkl!,, a buďefie se těšiÍna sněhoyou nadílklL
Více inÍonací naleznete na noÚch weboÚcl, strdnkdch MŠ: wb,w.,|\stiheLhÚý.web o(k.cz
]. liří v doprovodu svých blízkjch popné usedlo do škol,,ích laýic deset pň'ňáčktL ,Iejich pnní krolq, v zlikladní
škole jim s ýelkou Úruýuna pomohla překonat pd í učitelka Monika zivnůstkovli, třídní učitelka I. tříd!. Přeje,ne
jim a jejich dlollhé ces,ě základní školoa hod,|ě úspěchůa porozumění nejen ze s|ft'n! pedagogÍt, ale i Íodičil
Tak jako v minulých leÍech i ý lelošním škob,ím roce budeme poď ýedeftím paní učilellq] Ing. Baňofy Kasaloýé
pok|ačoýat ý dlol,hodobém projektÚ spolupróce s Domovem seniofů mdi||L Pokfačovli|tí bude mít nýiěž,,Klub
mladého divdka., pfostřednic|ýím k|eftho mají hici mož ost haýštěýoýat diva.Iel,,í představení y znómých
p ,žských diýadlech.
Iako rcakci na stále se zv!šující nárohl na znalosti cizích jazvků jsme pn iky I. sÍupně rcí'lkoýali externí ýýllku
anglického jazyk& Ani na kruužky pro naše ždkf jsme nezapohnělí Pahí uči1elkdK Úů se jala h,'ed dyou z nich,
a ,o Výlýaf ého kroužku a Tt, ečníhokfoužhu.

Na 4iýěÍ b))ch fóďd touto cestoa
poděkovala celémuzaslupiÍelstvuMěsta
Liběchoý ý čele s pahem staÍos|ou
IoseÍem Ulmanem 4, spoll!úěast a
strýebních úpraýách' kÍeréblly během
hlav ích pflizd,,in rcalizoyány y
zdkladní škole a ma|eřské škole
Liběchov, mimo jiné ýjměna dlažb! ý
umýýárně Ms' ko,,,plet í opfayn bývdlé
IX. tříd!, ýlmaloyóní chodby ý přízemí
a 1. patře.
Podzim pl ý dobféhlilab, přeje kolektiv
zaměst,ta ců Zóklad í šhob, a
mateřskéškolyLiběchoy, okrcs MěIník.

SPONTOUIIIKLUB TIBEGHOU

www.sklibBGhon.cz

FoTBALo\rÍoooiL
FoÍbalistésK Liběchov v letní přestávce fozhodně
nezaháleli a pusti|i s€
do zve|eb€ n i svóho
sportovního areá|u. V|astními si|ami rTbudovali
nové prostorné střidačky a dokončili oplocení
cclého hřiště. Nové zábradlí bude stejně iako
stávající iTplněno dřcvěnými p|aňkami' tak aby
se zabránilo znehodnocování hřiště př€ d € v ším
prasatr' jak k tomu docházc|o
divokými
r'minulosti (viz foto). Po sportovní stŤáíce j€
v nové sezóně určitě úspěcb€ m z|chováni obou
m|ád(žnic|.jchdÍužs|e\.žáLů i doro.tu, CoŽ sc
nnohým klubům v okrese nedaří a postupně
zaniká jeden oddí| za druhým. výsledkcm je
Íristní účasÍmládcŽnických týmů v okresnich
soutěžích! v neivyššiokresní soutěŽi žákůje |etos
pouze devět dmů (v minulosd vždy dv{náct) a
dorosteneckou soutěž pro n€ d ostatek družstev
s|oučiIido j€ d iné |{-ličlcnnóskupin!. V roučasnó
situaci je proto udřžení m|ád€ ž e v Liběchorě' i
přes odchod nejtalentovanějších hráčů' malýÍn
zázrakem! Muži obhajují 2. místo z |oňské
úspěšné sezóny, a|e s úzkým liídrem proti
posilujicím soupeřům to budou mít těžké,7,l'lášt'
když jim .'klacky pod nohy.. házejí vlastni diváci|
Po extempore z čeřt'n{ tohoto roku = pokúta a
uzavření hřiště na dva zápas}', přišlo st€ j nó
provitrění divákú (vběhnutí na hřiště) hn€ d v
prTním mistřovskóm utkání a následovala větši
pokula a opčtornéuz'vřcni hřišlě na dra ápas}.
Po sportovní střánce to znrmená ztrátu rŤhody
domácího prostředí. Muži n€ h ráli na v|astnim
hřišti mistíovské utkíní od 6. č€ r vna a znovu
mohou hrát rž l0. října| Dr|ší důsled|rTtěchto
přovinění jsou morá|nč-spol€ č enské= pověst sK
Liběchov' přistup rozhodčich, odliv s|ušných
diváků, morálka hráčů,a v neposlední ř|dě jŠou
|o důr|edk} Íinančni.které pro k|ub 7nam€ n aii
značnou zátěž. J€ opí'vdu nepochopite|né, že
diváci tákh|e poškozujív|astníklub!
s|ěplin HItttki

f'

ií.s

RozP|sYzÁPAsÚ sK L|BĚcHoV:
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soko|ceóe|ice. sK Liběchov
''B''
sK Liběchov- soko|TiŠice

sobota31.10.

15:30
í4:30
í4:00

MISTRAK

sobota 7.í1.

l4:00

ít||sTRAK

sobota14.11

14:00

iK Liběchov. záryby.'B.'
- sK Liběchov
lomí Počap|y

MISTRAK

nedě|e'|8'10'

9:30

MISTRAK

nédě|e
25.10.

10:15

soko|Tišicem| - sK Liběchov
sK Liběchov - soko|TiŠice
st.

MISTRAK

středa 28.í0.

10:15

sK Liběchov.TJ RepIn

MISTRAK

n e d ě | e1 ' 1 1

í0:00

- sK Liběchov
\FK Ve|trusy

MISTRAK

neděle 8.íl.

í 0 :í 5

MISTRAK

sobota14.11

í0:00

sK Liběchov - E|etisLuŽec
:c Lobkovice- sK Liběchov

MISTRAK

sobota17 10.

'13:00

MISTRAK

sobota 24.10.

12:30

- sK Liběchov
r'itanaByŠice
sK Liběchov - HorníBeřkovice

MISTRAK

nedě|e1'11

í1:00

soko|oVčáry.sK Liběchov

MISTRAK

sobota17.10.

MISTRAK

sobota24.ío.

MISTRAK

jokolVŠetaty
- sK Liběchov

oDDíLsToLNíHoTENlsU

Hřáči stolníhoÍ€ n isu vstupujído novésezóny 2009-2010.v d|ouhodobé
soutěži
Regionálni př€ b or 1 (RP 1) bude hrát družstvomužů''At..
Přihlášeno je c€ | kem dYaDáct družst€ v z okresu. Naši muži (Dvořák Milaí st.'
s€ k ereš K.řel' Pejpa| Tomáš' Dvořák Martin' Miženko Mi|an) to nebudoumít
jednoduché'al€ určitě budou bojoYat o n€ j |epší umístěnív tabulce. Družstvo
mužů,,B.. sestavenéz mlád€ ž e a nově přihlášenýchhŤáčů
bud€ získávat herní
zkušenostiv RP 2' kde je pňhfáš€ n o devět dŤužstev.
Družstvostaršícháků
(vybíral Mařlin' zralik lvan' Ziačik Jan' Ze|enka Jskub' Bil€ k Matěj) bude
obhajovat2. místov regioná|nísoutěžižáctva'Přih|áš€ n o je devětdťužst€ v .
Kromě tétosoutěžese áci zúčastní
r€ g ioÍálniho př€ b oŤu jednotlivců'bodovacích
jednot|ivců
kÍajŠkých
tuřnajů,
soutěff
a družstcv' o tom, jak si naši bniči
povedou' si příznivci maléhomíčkumohou přečístve r"ivěsnískříňce sK' Ía
$$w.mclnikstcstoltrilenis.cr

nebo eBy.sklibecbov.cz,

v sobotu |2' |2' 2009 poíídá oddí|stolníhotenisu Vánočníturnaj v Restauraci Beseda.
Popřejtnc íašimhráčůmpevnézdravía herníštěstí!
Marie Nesněráková

PNISTAUUOIIIIIGII
SI(AUTUA SKAUTEI(
Jsme přistávem vodních skautú - vodrá
Kotvá Liběchol. A|e co si pod |ím
předJtatil? Ali tak lo. žťspišcnežna tou|ání
po les€ se Z'měřujeme tra vodu' Jezdím€ na
kánoich. kajacích a pÉmkách. A kdyŽ už se
si pramici
nám ncchcepád|or'al.op|achiíme
a [.razíme s větrem o závod. Běbcm řoku
máme pravide|né schůzky. Jsou káždou
sobotu a řádi Tě na nich uýidímc.A co děti u
nás čeká? většinou hřaj€ m e spoustu her'
něco vyrábime, chodímena vý|ety' učimese,
jak správně uvázat dřačísmyčku ncbo jak
přeŽít v přírodě. A coby vodní skauti Tě
íaučíme'jak zdolat kdejakou peřeji či j€ z '
p|ácbtit a mí( rád Íodu. Často nás uvidíš
někde ná \'odě. o tíkendu h|avně na Labi'
a|e o prázdninách to můžebýt prakticky na
jakéko|i řece. Takhle jsme už sjížděli
P|oučnici. ohři.
sázavu
nebo třeDa
v|tavu. A našimoblíbenÝmmístemořo stálé
tábořy je sečská přebřsda' Alc n€ j sme jen nr vodě:
Jezdime taky do ciziny na mezinárodní skautská
setkáni. Těch se částoúčástníi něko|ik lisíc skáutú z
c€ | é Evropy! BÍají to víkendové akce' kde je
připraven růztrorodýprogram a kde zážijemevždycky
spoustu zábat'a. Zatím jsme b}|i na takové akci v
Ho|andsku' Francii a na s|ovensku. Minulý rok jsme
by|i v Polsku na silesii. skautskés€ t kání se kona|o od
l. 8. do l0. 8. 2008 v Polsku, ve městě Kátovice. seš|o
s€ zd€ 2 000 skautů, nejen ze střcdní Evropy' a|e i
z Finskl. skotská. ománu i PákisÍÁnu.Během těchto
krásných dni jsme si zahráli spoustu Íových her'
vidě|i ncmálo polských památek' a hlavně seznámili
jsme s€ s novými přáteli. Letos jsm€ byli na tř€ t ím
místě na skautskÍch okr€ s ních závodech' př€ s tož€

skautskýtábor 2009. Seč

lc-,a

(x/<,

naše družstvo by|o nejmladšíze všech účástniků.
o
prázdninách jsme táboři|i u přehřády S€ č ' u
chřudimi. Dn€ 13. 9. 2009 vypukla pokladová hoíečkr
. pořádáli jsme akci přo veřejÍost.ccsta zá poklád€ m
by|' plná nástřah v podobě rozličnýchdisciplín.Mohli
jstc si }'"rzkoušet:
vý|ov zuřivébo krokodýla' b|oudit v
b|udišti,nakres|it strašnéhopiřáta' ház€ t holinkou do
(to n€ n i
dálky
zrovna j€ d noducbé)] střílet
vzduchovkou' ov|ádat lod' na dálku, zatancovat si
stepmánii' Po zdolÁní těchto nástr9h si, kdo chtě|,
násed| Ís lod', kteřá jej odvez|a na ostrov pokládů.
zde si každý naše| svůj poklád. Po příj€ z du na
pcvninu byli všichni pasažéřipor"ýš€ n i na plavčíká.
Pro vš€ c hny by|o připřaveno obč€ r stvení zdarÍna.
Pokud rněli řodiče vo|nou cbvíli' tak si mohli
proh|édnouinaši ťýstavufoiograÍii'I kd\ž
bt|o tě|rno. všichnisi to odpolednenáramně
Uži|i.\aše klubovnaje mis|o.kde se scházime.
když máme schůzku' někdy tu i přespáváme'
Pokud je venku ošklivé počasí' mám€
tu i dost místa.i věcína hrv. A kde to ie? Naše
klubovna |ežív ar€ á lu zs a MS Liběchov.
schůzky přobihají káždi. týd€ n ' většinou
v klubovnč a jejím okolí' ale i na vodě
Y podobě třéninku po př€ d ešlé dohodě. Dobr
scbůZ€ k : sohota 9.30 - ||.00. co i€ na ně
potřeba: notýse}. sportovni obuv na s€ b e,
v zimě př€ z ůvky' a hlavtrě dobrá nálada.
Máme i webovéstřánky:
- zd€ najdetc
http://modrakotva.da.tvotr.eu/
zajímavostio nás, íotky, článkf, kontakty'.. o
Rádi přiýítÁmev našempřístávu novéčleny
a to již od črr-ř|et'
le!| a folo: Jaromír Kubec

]aký je
astronom,
zajímajíIi
Akademie
pracoviště
knihoven.
prostředí,

náš svět?
co o něm ví biolog, fÍIozof, jaderný Íyzil+ archeolog, etnolog|
geolog, anorganický
chemik, sociotog, geneti&
historitÝ botanil+ Iingvista?
vás jeji.h odpovědi, iistě si vyberete z programu Týdne vědy a techniky, kteú
věd čR pořádá tetos již podeváté v několika městech repubtiky. Akademická
nabízejí během Dnů otevřených dveří možnost návštěvy sÚch
laboratoří a
pro
Připravují
studenty
a veřejnost
atraktÍvní prograft,y a exkurze
do
kam se běžně nedostanete.

V RÁN4CI
rýone vĚov A TECHNIKY
PoŘÁDÁ

USTAV ZIVO CISNE FYZIOLOGIE A GENETIKY
AKADEMIE VED C& v. v. i.
VE DNECH 5. - 6. LISTOPADU 2OO9
\7'

TEVRENYCH DVERI
Datum a doba otevření| 8.o0 - 15.oo hodin
Místokonáníl
Liběchov,Rumburská89
Kontakt:
ing' Dagmar Bočáková,te|.|315 639 554, knihovna@iapg' cas.cz
Před samotnou exkurzí do |aboratoří promítánípořadů Popu|aris t'ýkajícíchse téÍnat
zpracovávaných v úžrc lv čn, v. v. i.:
r Hříčky přírody
. Kmenové buňky - Výzkum pokračuje
. stádo z konteineru

sekc€ ř€ p rodukce a vývojové biologie
LaboratořVývojoVébioIogie,Laboratořbiochemiea moIeku|árnibioIogiezárodečných
buněk' Laboratořbuněčné
regeneracea pIasticity

Přípravavzorkůpro e|ektronoVýmikroskopa pozorovánípod eIektronoVým
mikroskopem.
Ustav vlastníelektronový mÍkťoskop
]EoL 12oo EX (Japonsko)'
Molekulárnígenetika časnéhoembryonálníhovývoje savců' Laboratoř se zabývá zránÍm
oocytůa časnýmenbryonálním vÝvojem skotu a prasete, a zejména otázkou, kterégeny
jsou funkčnív tomto časnémobdobí do stadia blastocysty (zhruba pÍvních 8 dní vývoje).
Zránísavčích
oocytů_ jedinečnýmode|pro studium buněčného
cyk|u'
op|ozenÍa VýVojembrya V podmínkáchin Vitro'
14oIekulární
biologiesavčího
embrya (reaIt.me PcR).
prasejako modeIpro buněčnouterapii míšního
poškození.
|Yiniaturní

sekce embryo|ogieživočichů,
buněčné
a tkáňovédiferenciac€
LaboratořbioIogienádorÚ
Nádoryjako přetrvávající
hrozbazdravi aneb Jak sj sami škodíme'
ZvířecínádorovémodeIy- nezbytnéz|o pro dobro Iidí.
postLrpů
protinádorovouimunitníreakci
vyvo|áVajícich
HIedánínových |éčebných
(devitaIizace,
radiofrekvenční
abIacea další)'
použiváme
pro
Wésternblottin9,
laké techniky
sledování(imunohisto/imunocytochemie,
ELISA, průtokovácytometrié,proteinovéčipy).

bio|ogiea genetiky obrat|ovcú
sekce evo|uční
Laboratořgenetikyryb, Laboratoř9enomiky

.
.
.
.
.

KataIogové
sbírkysIadkovodních
stránku
ryb z Eurasie- poh|edna jednU dů|ežitou
moderníhoVýzkumurybídiVerzity.
přístrojového
Proh|ídka
VybaveníLGR - čiIiod mo|eku|k ochraněrybídiverzity'
Exkurzedo chovate|ských
zařízení- i akvaristikaje Věda.
MoIeku1árně-9enetická|aboratoř'
Používané
aj.).
metody (izo|aceDNA, klonování,sékvenování
genetickávariab.|.ta,
Řešenéprob|émy(identifikacea studiumgenů,mapovánígenů,
studiUmgenetickýchchorob).

DALšÍtNFoRMACE HTTP!//www.IAPG.cAs.cz

Liběchovštíchovatelé
Č|enovéZák]adíi organizace Liběchov ve dnech 19..20. září 2009 uspořáda|i
okř€ s ni výstavu křáliků a mistíí výslavu drůbeže.vysbveno by|o 215 kÍá|íkůa
přes sto kusů drůbež€ . v okÍesnísoutěžizvítězil čletrnaši zák|adní orgániac.
příte| Karel Uher. výstalu navštívilol90 platícíchnávštěvníků
a 80 děti' kíeré
měly vslup zdarma' Na výslavě bylo prodáno za l5 000'- Kč chovnýcb zvířat.
výstáva se celkově ýydařilB' takédíky přispěni Městskéhoúřadu v čeles prnem
starostouJosef€ m Ulmánem, za cožvys|ovrriemevelký dík,
Da|ši n'ší akcí jc zúčastnitse větších r"ýstav' jako ie Krajski výstava
v Litoměřicích konccm října, a Evropské výstalT drobnéhozvířectva, která se
koná v letošnímroce na slovensku v Nitře. Těchto výstav se traši chovatelé
rovněžzúčastňuií.
a tím určitězvidit€ | ní nášeměsto Liběchov.
Děkujeme všemspo|uobčanům'
kt€ ř í n'ši výstavu navštívili.
věříme, žese |ibita, a doufáme, ženěkoho naš€ činnostoslovila a přijde mezi nás.
čle,nýézo Liběchov

9

ďešovucrÝFoscu
oečnxsxÉsonuŽeni

Neien , finánčni(hdúrodůvzniklo o prázdninách

Již vice ncž dva roky máme možnost se
Ý Jcšovicich zúčastňovat různých spořtovnÍch a
kulturnich rkcí uřčenýcb nejen děÍem, álc i
dospělým. Připrava a r€ a lizace
akcí wž'duje
především nadšeníorganiátorů, ale také ziskáváni
íinancí na odměny, nákup materiá|u apod. vzhl€ d € m
k tomu' ž€ organizátor€ m akcí n€ b ylo ádnó oficiálni
sdružeíí,tak se finance získiva|y Yelice obtížně.

občan5ké
sdruženi
s íá'vcm .|[sovtcKY PosEL.
jehož h|avnímcilem je ztepšovániživotaa hájení
zájmů občanů
Ješovica b|ízkého
oko|i. sdřuž€ n i je
ncziskové,tudíž vešk€ ť é získAnéfinance budou
Použityna ákce pořádanésdťuženim.
clcn€ m sdřuženíse můž€ stát každýobčánstarší
l8ti |et' který souhlasís cíli a stanovami sdružení.
víc€ informácí můž€ t e ziskat na € . mai|ové adr€ s e
vladka.zralikoYa@seznánr.cznebo na te|efonnim
čísle608 157016.

Aby děti n€ b y|y smutné'žcjim končíprázdniny, uspořáda|ijsmc pro ně v pátek 28. srpn| sportovnězábavné
odpolednes názvem
trochu jinak... Každá discip|ina byla složenaze dvou částí.Prvni částbyla
"o|ympiáda
normá|ní spořtovní výkoÍ, v dfuhé části děti muse|y soutěžit s handicapem. Inspirova|i jsm€ se na
paralympiáděa soutěžilose v nás|edujících
discip|ínách:
la) hod oštěpem
2a) vřh koulí
3a) hod kuže|kou
4a) skok do dálky z místa
5a) běh 20 ň
6a) běh v dráze
7a) chytáni zvonicihorníčku

lb) hod oštěpemz€ sedu na žid|i
2b) vrb kou|i ze sedu na židli
3b) vrb kuže|koÚze sedu na žid|i
{b) skok do dálky se zavázanýmařukama
5b) běb 20 m po jednénoz€
6b) běh v dťáz€ sc zavázanýmaočimase s|epeckouho|í
7b)chytánízronicíhomičkuse zavázanýma
očima

N€ j € n om děti' a|e i pořadate|e př€ k vapi|o' jak s€ výkony vdruhé části disciplín rapidně zhoršity opřoti
výkonůmv první části.Děti byly spokojené.Trochu si z{spořtovaly,př€ d € v ším se dobře pobavi|ya navic za
svojevýkony získalydip|oma sladkosti.
z|o koýá ylaďka

t0

Pocř|oD

CESKYCN

CESTAMI
KRALU

o víkendu21. - 23. sřpía se dospělíi děti moh|i
zúčastnit některé z elap
mezinárodního
etapového
ávodu,'c€ s temi česl.ých
kŤrilů"'l€ t os
ve znaméníPřemys|a otakaÍa I. Jedna zet5p
určenádětem byla t}znrčenai v Ješovicích.od
hájovíy s€ š|ok Hadovi' pak k Harfenici, odtud
23.8.2009
kMáři Magdaleně a n.konec nejkratšícestou
zpět do J€šovic.
U \.ýznamných skal byl ukryt ''poklad..
r€ p rezentovaíý Šklenicis barevnými líŠtečky.
výměnou za nal€ z € n é lístečkyděti dostaly s|adkou odměnu a
pamětnílísteks PřernyslemotakaÍem I. a J€ š ovickou |ípou.
všemdětem.ki€ r é se putovánízúčasttrily'
se pochodzpcstřeíýhledánímpok|adumoc |íbil.

Ješovice5km

zÍalfto|,li ylí,ďko

KI.MODELIIE

ODPOLEDI{E

v sobotu 19. září se na rukodě|némodpo|ednikupodivu
nes€ š ly děti' a|e hraví dospělí.vytvořili jŠmepřekrásné
podzimní d€ k ořace

s použilím přířodních rnateÍiá|ů

(dřevo, sušenékvěty a plody' slámá' sto|rky' přírodni
pŤovázekatd.)'Dva z velice povedenýchdom€ č kůmůžet€
vidět ná fotogřafii.
Zralíkoý|i ylaď*a

KONCE

KU 2009

17.1o.
23.1o,
24.1ÍJ.
27.1íJ.

Pěší vý|et přo Ženy (3. ročník' ceské středohoří, sraz v 8l3o hodin u |ípy)
zatímavost| vědy a techniky (Česká hlstoÍie s úsměvém' od í7!3o hodin)
Dob]oěinná tombo|a (od í7!oo hodin)
Lamp|ónový p]ůvod (sraz v í9!oo hod|n U típy)

í 9 . íí .
27,11.
28.11.

Přvní zkouška (nácvik ko|ed)
zajímavo3ti vědy a technilq| (staroby|á pí9ma' od í 7:30 hodin)
Rukodě|né odpo|edne (výroba adventních věnců, od í5!oo hodln)

v Drosinci - každútÝden nácvik ko|ed

5.12.
11.'t2.
23.12.

Putování za Miku|ášem
zajímavosti vědy a techn|ky (vánočnízv!fty ce|éhosvěta' od í7!3o hodin)
vánoční zpivání u |ípy(3. ročník'od í6!00 hodin)

Dotazy, náPady a PdPo|ttínky na adrese vladka.zrallkova@seznam.cz

1l

nebo na tel.:6()8 l57 016.

ptošNÁrxzrnct
v rrrĚcrrovsxÉl,I

*8

I(AryEq^ÚCTlÍ,y{r&o,uŤ,

zPRÁvoDAJI

LBĚg{al

|Paní
t{offtruÍLtuaó
a sfečna
Qfaseroad
ýdszaounapoďztrmíúprazru
afasú

s fula[itlifosrnetiÍgu,

ďetefuósné.
fij ďtesi frnnmoípotircut a oďej
rL
I&ine sena ýasi nfuvštěrtu.
ít.
te{eÍon
315697025

cena za fomát

A4 30o,- Kč
A5 15o,' Kč
A6 75'. Kč
A7 3z5o Kč
ZADÁNÍ INZÉRÁTU
NA ADRESÉ
junaszovaa@seznm..z
NEBov KANCELÁŘI
MÚ LIBĚcHov.
PLATBY
V HOTOVOSTI
vPoKLADNE NA
MĚsTsKÉM ÚŘADU
LIBĚcHoV.

uzÁvĚnxl pŘiŠrÍrro
čÍsl,tt'lsĚcuovsKÉHozPRAvoDAJE
BI-IDE T5. LISTOPADU

2009.

PřispěYky a obrazovépří|ohy(v minimálnímroz|išeni300 dpi tj. 1200x ló00 obrazovýchbodů)
možnozasilat ne € - mai| juhasŽováa@s€ z nam.cz-Ne}Tádané příspěvkys€ nevracejí.

. L|běchowkýzpřavod8J/čb|or€istřac€'
MKčno looel r vydává: z$tupitektvo n&tr Ltběchov t Ič: x7o19 !
Náklad 400ks - zdrrnr . Toto ěfu|on€pro!|o odbomouiezylovou úpravou'.
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