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Vóženíspo!uobčané,
přibližil se konec roku o s ním je zde taképoslední letošníčísloLiběchoýského zpraýoďaje. KdJ,žse
ohlédne, e za upllnulým ročníkem,je zřejmé, žezpruýoddj D)tvliříle zýelké člisti Vy sami svými příspěvky
_ člúnky, pozýónkami i fotograJiemi, Je oÍevřený kaž.Ién,a,kdo chce inÍomoýat ostntní o zajímaýé
udlilosti, o dění v našem n,ěstě, o současnosti, ale i mimořádně bohnté minulosti Liběchova. A takovým
zůstaheiýhoýémroce.
V úvodu bych vám tehlokrdt chtěl jmé,,em sýým i jménem zastupi|elstva města popřlit kfósné a
klidné Vánoce a do ,,oýéI1oto*u 2010 předeuším z,draví,spokojeno,t ý osob,,íh a rodi,,ném žiýotě, s|ejně
jako tkpěchy l životěpÍoÍes,,í,tl Přeji Vtj,t, ýšem,aby se naplnila vaše očekiýlitlí' kteú do nového obt|obí
ýkldrldte'
Róď bych na tomto míýtě téžýyužil příIežitosti a poděkoýal ýšem,skupinlim i jedno ivctlm' kteří
ý upllnulém roce ve svém volném časeptacoyali pto ostalní, at, užý oblasti spo|Íu, kulÍury, či ý fl,mcijiné
zájmové či,,,,osli. Díky |,im je žiýol našeho měsÍa boha|ší.
Zóvěrem bych ještě chíěI wsloýit přání' ablsle si ý nadchózejícím předvánočním čase, pl,,ém
přípruý a poýinno,|í' mohli najíl gspoň mdlou chýilku k orlpočinku nebo k selkání s přáleli' Snad nis
inspiÍ je i toto číslozpraýodaje, v němž se dočteteo ěkteÚch zajímavých prosincových okcíeh.
Těšímse na shledóní ý novém foce
JoseÍ Ulman, slarcsta

Městc Liběchov . Kullulní v1ibcr c Skeuti z 1ňístcvu Modrá Kotvcr
vás sl4cěně zvcu acl

MIKutÁšErou BEsÍDKv,
ktcrá se bud,e konet v sob€tu

í2.prosinee2oo9 od 14.oohodin
v srile lestcluťclce Rošínlty
B!'DE NA ÝÁs ča<lr aarrurÁš s čERŤEMA MÍKuLÁšgKá, NADÍLKA

llěsto Llběchov - Kulturni vJÍbor
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IN FqRMAC E PMKTI CK ÉH o LÉKAŘE :
MUDr. Lucie Žáčková nemá smlouvu se Zdravotnípojišt'ovnouMÉDIA,
neplánujeji ani uzavírat.
Pacienti, kteříjiž uzavřeli smIouvuse zdravotnípojišťovnouMÉDlA,
ať se dostavído ort|inaceMUDr. Žáčkové,kde se tlohodnouna dalšímDostupu.

sDRuŽENi DoBRovoLNÝcH HAsleŮ LlsĚcxov
Rád bych r'ánr dnes v Liběcho.r'skóm zpravodaji přiblížil činnost a plány sboru
dobrovolných hasičúMčsta Liběchova. v |eÍošnimroce isme v!'iiždč|i25x' z čehoŽ
většina \J.jczdů byly lesní požár]'. Zasahova|i jsmc táké u dvou požářů osobnich
automobi|ú,u požářu roubenk"Ya iednéchatr \ Ž€ | i7ich. u d\ou doprn\ nIch nehod.
Při iedné znich šb o únik zhřuba 300 |itrú h}draulickóho olej€ na silnici od
odbočky na nádraží až na křižovatku a k pošlč.Mezi zásahv musim počitat také
úklid Po při\'alových deštích'kdy c€ s ta ke škole bylá Zalita vrsfi ou bahna a kanlen|'
prořezávku větr.í:r polomÍ při vichřici.
Letos o prázdninách jsme dělali hasičskýdozor při natáčenípohádk] ,.Zlatý voči..'
ktcrou natáčela ceská tcl€ v iz€ v |ese pobliž H'da n Harfenicc. Již tradičně jsme
}omáh'tli při pálení čařoděinic na Kostelíčku.v zámeckón parku jsme uspořádali
dětský den sc spoustou soutěŽi a hcl' pro rodiče by| otcvřťn stán€ k s občeřstY€ n ím. Zde b!'ch chtěl ieště iednou
poděkovatsponzorúmakc€ : Mčstskémuúřadu Libčchov'panu J. Grohovi, Pani J. Hin'Iolé,paníJ. Žit.ak'Jt'r,
firmč ÁVE a r'nepos|edni řadč paní Buškové,ktcrá up€ k |a dva nádhcřnó dorty. Tento řok bychonr ještčchtěti
udčlat novou střechu a vmta na ma|ézbrojnici na náměstí, která je v zoufalém stavu' t'rképřaYidclnou údržbu
aut'r a technik}. Pro příštírok plánujeDe zahájeni čiínosti družstra ma|ých hasičú'se kterými budeme iezdit
na Zá\'odr".Rádi bychom podnik|i různó }ýIctY a dalšíakce.
R"lt,,l':t ILr,Ln'k' t' ]l '\DH Lib..t,Ú|

zÁlorDilišron n nnruňsnÁ
šron urĚcnou
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Dobrétána dob,j den, '.ámoceužpfišI|'se\,'
stfonečeksi o.dobinu' cukoýi si piipratine,
potoh spob. u sbon,lí,4wsti 'e se do dá q1,
Kole(4,si zew,íýón,e,dobře se fu ýšiclulinún'e.

od |oňskéhoroku probíhá v našímateřskéškole
dvAkrát do řoka výrobni k€ ř rmická dílna pro
rodič€ a děti' kde Šimaminky i tatínkovémohou
něco tYřobit. Dne 4. |istopadu s€ seš|irodič€ na
vánočtridi|ně. Přišlo 13 maminek a spo|ečněse
sýými dětmi vynáběly vánočnídekoťaci_.svatý
Josef a P|nna Mařie... Některémaminky chodí na
tuto dilnu již druhýn rokem, některé tvořily
poprvé.Každývýfob€ k byl jiný, něčímoriginá|nía
všechnybyly v€ | mi zdařilé. Určitě ozdobíneieden
štědrorečerni
stůl.ve vánočnimtvoř€ n i budeme
pokmčovat.v úterý 8. prosince se opět sejdeme
s řodiči á společně si vyrobím€ da|ší vánoční
dekoráce. vždy je připraveno něko|ik návrhů i
mateřiál. Maminky si dokonc€ přinášejíi vlastní
nápady a pak se učíučite|kyod nich.
Nezůstanemejen u tvoření. Děti už se nemohou
dočkat návštěvy Mikuláš€ s čertem' pojedou na
divade|ní představeni do Divrdla Spejb|a a
Hurvínka na Mikulášskoupohádku s překvapením.
vplném přoudu jsou i přípravy na 'vánoční
besídku..,která s€ bude koÍat 15.pfosinceod l5J0
hodin. Přijďte se na nás podívat nebo si něco
rTrobit' vždyjsou našedveře otevř€ n é. Budeme se
těšitl
Zák|adníškolan€ m á svůjpředvánočnipŤogramtak
pes|rý jáko ma|eřská ško|a. j€ | ikož j€ j im
prvořadým ci|emje děti vzdělávat.Uzn€ j te sami, že

s tímpočtempŤázdnin'kterédnešníděti mají,sp|nit
požadované
osnovyj€ nadlidský výkon. Ráda bycb
poukázala na několik akcí' kt€ ť é si naše děti
připravi|y. Jako každýfok' tak i |etos'si našižáci
připŤavi|i v rámci
dlouhodobého projektu
spo|upráces Domovemseniořůvidim předvánočíí
rTstoupeDí's€ ktcÚm se budou snažitzpřijemnit
.entočasjeho ob}ryate|ům.
Rok se s rokem s€ š el a pek|ose jistě užmoc těšína
nové hříšníky, kteří budou čeřtům pomáhat
přikládat pod kotli. Proto si myslím'žc 4. |2. naši
školu uřčitě n€ z apomene poctít svou návštěvou
Mikuláš s čertem a ándělem, aby spfav€ d |ivě
posoudili,kobo peklo najisto neminea kdo by mohl
dostatšancise naprávit. sama jsem zvědavá'jak to
Ietosdopadnc.Vy ne?
Těsně před odchod€ m na vánočníprázdniny - 18.
l2. - proběhnere ško|ní
druŽiněbesídkánejenpro
řodičes názv€ m ,,NarozeníJ€ ž iška..,j€ j íž příprava
j€ v plnóm proudu a děti i my ostatnis€ moc těšíme
na Vaši návštěvu.
za c€ l ý ko|ektiv zaměstnancůzák|adní školy a
mal€ ř ské ško|yLiběcbov bych t{da popřála všem
občanům krásné svátky vánoční' mnoho
příjemnýchchvil v kruhu rodinnéma do roku 2010
hlavně hodnězdráví.
Ing. Drahoníra Slónská, ředitelka
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SK LIBECHOV VAS ZVE NA

www.sklibachos.cz

SK Libéchova Město LiběchovVás zvou na

&

TÁNEGN|
z^B^vU -UsoBoTA't2. PROSTNCE2009
OD 20:00HODIN
V SOKOLOVNELIBECHOV

!s

vnwodwíTt,Eh|Á.^[

IUOHEJBA.LETROJTG
W,1žLz@8q
. 'Ú.,.*"..'.*" uÉ."*]

K TANCIA POSLECHU
HRAJE SKUPINA
GLOBUS BAND
občerstveni+bohatá tombola

Vstupné: 80'-Kč
piedpode! vstupenek
v papirnictvi Liběchov. J.Groh

sártoňé: 150Íě zá t|ojiÓi

spóňÓfri obuv dÓ há]y núni

po ce|ýprůběhakcé!
občerstvenízajištěho

tgsŘste.*=ts.r&s

oDDíLsToLNíHoŤENlsu
od áří se svěřcnci oddílustolníhot€ n isu aktivně zúčastňuií
BTM (bodovacíturnaj€ m|ádeže).Pro bráč€ ping-ponguj€
velice důl€ ž itá pravid€ l nost třéninků,turnajůa jiných akcí'
Ía kterých si mohou trrcvičita přocvičitpodátrí'obrannó i
útočtré
údery'pohyb z' stolcm á hřu s iiíým soup€ ř em. Jak
si po dvou měsícich žáci a dorostenci vedou' je viděÍ
v Íabu|ce.Úspěchy ism€ zaznamena|ii mezi muži.od září
má sK Liběchov další' tcdy druhé, družstvo mužů.
jsou v regionupouzetři města'která majídvě
v současnosti

Dorost
vYc'Iqllqn

Umístěni
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družstva mužůa družstvo žáků(Liběchov' NeraÍovice, Nelahozeves) a z ce|kovóho počtu13 měst a obcí se pouze
v pěti z nich nášli obětaví lidé' ktcří sc věnuji ákům. vzh|cdem ktomu, že přes zimu se sto|ni tenis v Liběchově
hráj€ v provizořnicb podmínkách a oddil tremá žádnévlastni záz€ m í' jsou výše uvedené skÚt€ č nosti skvě|ou
vizitkou sK Liběchov. Je ía mistě, abych zd€ ZÍovu poděkovr|a Marii Nesměrákové za její vytrv||ost.
Z,a!ikaýá l:lÓďka
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BETLEPTSKE SVETLO
STARONOVA ADVENTNI TRADICE
Město Bet|ém l€ ž í na jih od Jeruzaléma na c€ s tě k
Hebronu. Z tohoto města pocházel král David a
jedním z jebo potomků by| i svatý Jos€ f . B€ t lém se
trAcházi uprostřed věčně zelenýcb olivo{ých hájů.
Dnes má ko|em osmi tisíc ob}Ťatell převážně
křest'anů. sta|o se r"ýznamným pouttrím městem
navšÍěvovanýmvěřicimi z celébosvěta.
Když přiše| Josef s Marii k zápisu ob}Tatel do
B€ t léma, nenašlo se přo ně v hospodě misto k
spánku! muse|i se schovat do j€ d né z betlémských
jes|.Tní' které sloužily jako dočasné přístřešky
mnohým pastýřům. Přávě pastýři byli prvními
lidmi' kteři se přišli Jezulátku v jesličkách pok|onit.
Den naro/eníJežišeKrista přesně dnes již nevíme.
protože s€ o tom n€ p iše v žádném z evangc|ií, N
přoto církev na základě tradice určila' že tím dn€ m
by| 25. prosin€ c . Tóměř před 900 |€ t y se zača|ašířit
.radice betlénrskéhosvětta' zachovala se z pověsti
ita|skéhoměsta Florencic.
V desáÍéma jedenáctém stol€ t i postupně obsadili
mohamedánští selžokovéči s€ | džukové celé úzcmí
Malé Asie a křest'anským poutnikům tak odříz|i
vš€ c hny cesty k posYátným místům.Římský pap€ ž
Urban II. proto vyzval udatné evropské rytiř€ ' aby
zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a
osvobodili od mohámedánů před€ v ším Betlóm.
řodiště JežíšeKrista - a Jeruzrlém s KristoYým
hrobem. výpŤavám se začalo řikat křížové a
uskutečnilo se jich celkeÍn osm. Dostat se až do
Jeruza|éma se jim však podařilo pouze jednou při
první {ýpravě. Na výpravu se prý dali trajmout i
mbdíci z Florencie a jeden z nich se zapřisáh|' že
pokud se vráti' don€ s e do řodného města plamínek
ohně z beÍlémské
bazi|iky. Má|okdo mu tehdy věři|.

Po třech |etech dorazili do Florenci€ zubož€ n í,
zeŠláblía olřhani mladici' bylo to těsně před
vánocemi. v jejich če|ekráčeli€ d en se zapálenou
svíčkou.F|orenl'anév nich velicc těžkopoztra|isvé
syny' kteři se rTdali ná křížovouvýpravu. Všicbni
je skutečně
přisaba|i.žep|aÍninek
z Betlómaa on€ n
m|ádenecjej nes|v časei ncčasc.po soušii po moři.
jen aby splni| svůjslib. ve středověkuto by| prvni a
pos|edníp|amínekpřímo z řodištěJežíše
Krista.
pochází
Roku
l986 v
Novodobátradice
z RakouŠka.
rakouském městě Lincc př€ m ýš|e|i' iak obohatit
te|evizniakci na pomoc těl€ s ně postiž€ n ým dětem' a
přišli na jedin€ č ný náp|d. Před vánocemi poŠ|a|i
dítě'kteréY
l€ t adlem do B€ t |éma tělesněpostižetré
bazi|iceNařoz€ n i při iesličkáchodpálilo z věčnébo
svět|a plamínek a přiv€ z |o jej do Linc€ . Tam se
bet|émského
světla ujali místnískauti' kteří jej
po ce|émRakousku.
šrafctovýmzpůsobemÍoznáše|i
Po pádu totalitníchřežimův Evropě s€ tetrtopěkný
př€ d vánočníziTk rozšíři|i do zemí'kÍ€ r é sousedís
Rakouskem. v dom|uvcnýd€ n si skauti plaminek
odpálí od Betlémského
svět|aa odv€ z ou jej do svó
r|ás|i. Ro|' od roku se z\}šujepočclzáiemcůlr
rozšiřovánísvět|a pokoje a miru. Tento symbo|
naděje. představovaný mr|ým. Chvějícím re
plaminkem' ktcrý j€ př€ d áván v€ vánočníchdnech,
Špojujelidi ze čtrnácti zemí Evropy. skauti N
skautky v těchtodnech roznášcjítoto poselstvísvým
příbuzným'sousedům'známým i neznámým|id€ m .
Vždyt' i toto světlo provázcnésrd€ č ným přáním
vánočíího klidu a pokoje je přo mnohé lidi
skut€ č ným doklad€ m tobo, ž€ na ně jejich okolí
nezaDomíná'

V neděli20. prosince2009budou skauti a skautkv
v Liběchově rozdávat Betlémskésvět|o.

Místo a časbudou upřesněnyVe Vývěskách na obvyklých místech.

Průchozíu|ičkqod koste|o k benzlnovéPumpěv provozu!
%o|!o: Ťo nejcenft4ší'
co a žiaotě filiňe' je žiaoL.

Eo6']iftpt

jsou příčinou,
pročs nórůstemoutomobiIizmu
Sevřenýre|iéÍLiběchovoo historickéoko|nosti
sto| se
pohyb chodcův obci v některých nÍstech nebezpeěným,bo ve|mi nebezpečným.
Jeden z minimólně
sv' Hav|oo
čtyř nejkritičtějších.smrÍelněnebezpečných
si|ničních
úsekůnachózíse mezi kosŤe|em
benzinovouPUmPoU,zejménov črístipodé|č.p. 25. Uvóžíme-|i
zdejšífrekvenci ouÍomobi|ů
no strqně
jedné o chodců, nejzroníte|nějších
účostníků
si|ničníhoProvozu, no stroně druhé, připodá ož
jest|iže
neuvěřite|né'
ko|ize chodce o motorovéhovozid|o zoznomenónoŤu jen ojedině|e . q|espoň
pokudběžněznómo'
áešení,které by ýrazně zýši|o bezpečnosŤ
chodců,nqbízelose užd|ouho,|óto'..Spočívo|o
vtom, že
její
se pro pěšívyužijese si|nicísouběžné
veřejné,tzv.do|nícesý' stočíspojit
koncovkuse siInicí.
Až dnešnízostupiie|stvoPřistoupi|ok čínu'V těchto iýdnech sp|ni|osvůjPředvo|ebnís|ib o cesŤuse
silnicíu|ičkou
o šířcepů|druhéhomelru skutečněspoli|o.V|osÍnicky,
kotostró|něi technickyby|ovše
připrovenouž dřive, o|e ýkop pro e|ektrickékobe|y' rozv|áčněprovóděnýčEz' ukončení
procío rok
pozdrže|.
h|ovněvšqkochotu, úsi|í,
Propojenísi ovšen vyžódo|oi jistou finončníčrístku(cožby|oto nejmenší),
práci zúčostněných
ipověřených, pqnqstdrosty Josefo U|mono,ponomístostorostyŘomonoK|einerto,
pozemku
rodiny Hódkoých z Mo|éhoLiběchovo o joko vždy preciznístovebnífirmy pono
mojite|e
JiříhoProkopce'
Móme zofo. Že gkci |ze bez nadsózý oznqčiŤzo udó|ost deseti|etí.Nejspíš nebude provózeno
s|ovobrónouo životemobce projde v tichosti, zos|ouží
všokoceněnínejvyšší
boniŤy.on je v žívoÍě
podé|
jde'
oprovdunejcennější
život o no si|nici
č.p' 25 chodcůmo životoprovdu

Psóno9' |istopodu
2OO9

-JK-

ďešovocmÝ
Foseu
JESOVICE - PREITLED AKCI DO KONCE KOKU 2OO9
5.12,
11,12,
23,12.

Putování za Miku|ášem
zajímavosti vědy a techniky (Vánoční zwky ce|ého světa| od í7:3o hodin)
vánoční zpíváníu |ípy(3. ]očnÍk'od í6!00 hodin)

Dotázy' nápady a připominky

Podzimní pěšíýlet

na adÍese vladka.zra|ikova@seznam.cz

nebo na t€ l .:608

l57 ot6.

pro ženy 2oo9

V soboíu ]7' říjfia ge uskuíečniljiž třetí ročníkPodzimního
pěšího yýIeÍupra ženy, tentokťá| na Sedlo, nej.ryššívchal
Ílerneřického stíedohoří' Auíem jsme dojeb až do ýesnice
Loyečkoýice' odtud jsme asi 3 k|n sledoyaly žlutou
turistickou značka' Kd!ž žlutá z ačka 1končila' |ak ji
ýyslřídala zelená, po kteréjs|ne šb) zbltek ce:ry' Celken
jsne ušb, asi 12 kn Sedlo' rysoké 72ó n n'm', .ie
sapečnéhapiýodu' |wřené předeýším šedočerný reírile|n'
který ýltýóří sku|ečňě bizarní útyary, pětí nebo šesííboké
sloury až 5 nettů ýysoké' Nejyíce jich niheme ujíí ye
ýtchobYich Partíích, adkldje i ÍoÍogn$e'
Lebs ruis, oproti dyěmapředešlýn ročníkůn,nepřeb,apilo |eplt a slunečnépočdsí' ale zima' ýítť,a předeyším spok|tt!
sněhu (na \,rcholu b)lo nísty nmáto až 80 cn sfiěhu). Přesbže nán pačasí leíos noc nePřólo' tak se ýlet noc tydařil
a z brouzdání sněhen níkdo neonenocněl'
Pro velih1 úspěchplánujeme | únoťuještězimní.ýý|eí,oPěí do Ceského středohoří'
textd fatr: Zru|íkoýá|/Iaďka

v út€ r ý 27. řijna přišlo k ješovické
lípě28 dětís |ampióíy' věkovés|ož€ n ídětíbylo
p€ s třé' nejmladšímuúčastníkovi
byl 1 řok a n€ j staršímu 15 |et.ce|kem i s rodiči
nás pak ryrazilo zhruba 50 směrem ke hřišti. c€ s tou jsm€ se všichni mobli těšit
z rozzáiených |ampiónů a celý průvod působi|ve|ice romanticky. Na břišti si
vš€ c hny děti zazpívalyněkolik písničeka pak šly po skupinách od neimladšíchdo
vol€ b ní místnosti'kde na ně Y€ svitu svíčekčekaloasi čtyřicetplyšovýcbhrač€ k .
Každédítěsi iTbralo bračku,kt€ r á se mu nejvíc€ tíbila'a pak užse šlos úsměvem
na rtech domů.
ZralíkovúVluJ'ku

Tvorba adventních věnců
V neděli29' listopaduzačínáadventa my sízapá!ÍmepfunÍsvíčkuna adventnÍnvěnci'
sotota za't,t ' ie tedy poslednínvolnýmdnem,kdy sirnůžemeadventn!věnce vývořft'
zvene všechny'kteříse chtějÍpodělito dobrénápady' nebo naopak nápady zísKa|,na
íukodělnéodpoledne,kterézačlnáv 15 hodin ve volebnl místnostiv JešovicÍch,
*
s sebou si pňnestékorpus (polystyrenoÚ nebo staměný),drat nebo provázek' núŽky'
nŮž,svíčky,ozdoby (sušenéi unéléplody, listy apod,),kdo ná' tak taýnou pistolia jehličí
a nezapomeňtena dobrounáladu'
plady, skořápky od ořechŮ' jehličÍ
* K dispozici budou hřebíkyna sv|čky'sušené
a samozřejméčaja sladkostpro podzimnÍpohodu,
ZruIíkaváytaďka
*
*
*

oBČANsKÉ sDRUŽENÍ JEŠovIcKÝ PosEL
v listopadu zača|y fungovat webové stÍánlíy občanského gdruž€ní J€šovický pos€l.
Áktua|ity. př€h|ed akcí, 9tanovy' fotoga|€rii a jiné si můžet€ pÍoh|édnout

na adres€: wwwjesovickyposel.blog.cz.

NABIZIM
KVALITN| A RYGHLÉ

VYMALOVAN I

tnternetový obcbůdek
r dětrl.ýttr oblcčet|ítt| zr.ěkrř wol.r
a hlačl.,atflí znáčky 'lťbo6ř'
K-3 Kld3 A ct€n|.ntonl
lě.ůtú - rr. v..í n4v.Úěvu

rr. óttárrl..clt

www.rnfu nlbazar.czlokita

vAŠEHoDoMovA.
sERtóz í JEDNÁNi,
PŘízN|vÉ GENY ZARuěENY.

E
u,uo$'$*r
te|ďon

72'.t513 292

PLošNÁ|NzERcE vLBĚcHovsKÉM zPRÁvoDA||
cena 2 fo.mát
A4 300,. Kč
,15 150'. Kč
Aó 75,. Kč
Á7 37,50 Kč
zÁDÁNí INzEnríTUNÁ ADRESE iuhaszovaa@s€ m m.o
NEBo V MNcEúŘt MÚ l,|BĚcHov'

ÚťrADU
PLÁTBYv HoTovosTtv PoKrÁDNĚNAMĚsTsKÉM
LIBĚcHov'

KDYŽVíTE,co VÁs MŮŽE oHRoz|T,MÁTEVĚTŠí
ŠANc|sE NEBEZPEČ|
BRÁNIT.

DoPoRuČENí(NEJEN) sENloRŮM:

JAK PREDCHAZET RIZIKU
PŘEPADENi

> Kdyby vás někdo napad|'křičtei tehdy,když
v b|ízkostinikoho nevidíte.MohI by vás us|yšet
nékdoza rohema přispěchat na pomoc.

> Vyhýbejtese od|eh|ým'nepřeh|édným
a
neosvět|enýmmíslům.chodte Íaději
frekventovanějšími
uIicémi.

pÍosvou ochranu
> V případěnutnosti múžete
použítsplej (deodorant,|akna v|asy nebo s|zný
p|yn)'kieFi nosítev tašceěi kabe|ce.Pachate|etím
překvapíte'možnái od.adíte,a sami tak získátečas
na přivo|ánípomoci. spuštěníosobníhoa|armumúže
útočníka
vy|ékata přimět ho k útěku.

> Kabe|kunebo taškunoste v ruce čivo|něna
ramenisměíemod uIice,aby vám ji z vozovky
nemohIněkdo vytrhnouta ukřást.
> chce-|i vám někdo kabe|kuukřást, nebraňtese za
každoucenu. zdravi nebo dokonce životisou
cennějšínežpenize!
> Po chodníkuchodte řaději dá|e od vchodúdomů,
případný
pachate|amohIby vás
kde by moh|čihat
vtáhnouÍdovnitř.
> Při vstupováni do domu sé pozorně rozh|édíěte
a
nevcházejtetam s někým neznámým.Takéve výtahu
neiezdětes někým' koho neznáte.Radšipočkeitena
výtah p.ázdný.

> snažtese vyhnout čekánina Iiduprázdnézastávce
hromadnédopravy,předevšímv časnýchřanních
nébopozdnich večerníchhodinách.
> V prázdnétramvajičiautobususi sedejteco
nejb|ižek řidiči.Jeho b|ízkostmůžepřípadného
Iupiče
od zléhoúmysIu
odraditnébovám v případě
obtěžováníčinapadenířidičÍych|ejipomúže.

DŮLEŽ|TÉ
TELEFoNNíKoNTAKTY:

Po|icieČR
158
Městská po|icie
í56
Lékařskápohotovost(záchrannás|užba) í55
Jednotnéevíooskéčís|otísňovéhovo|ání 1,|2
> Nepřijimeitedoprovod nabízenýneznámýmiIidmi, Hasiči
í50
i kdyby vypadal dúvěryhodně.ochota ''pomocníka.. Život 90 senior té|éfon
8o0 í57 157
můžebýtien záminkou k tomu, aby sédosta|do
- z|atá|inkasenioíú
E|pida
800
200007
vašehobytua tam vás okradItřebaiza použití
nási|í.
Bí|ýkruh bezpeči
257 37'| 1'|o
315 697 016
> Kdybyste mě|i pocit.ževás někdo s|éduje,snaŽte Městshý úřadLiběchov
séco nejrych|ejidostat na místo'kdeje nějaký
obchod íebo více|idí,mezi nimižbudete
PoKRAČovÁNiV PŘíšTíM
čísLE
bezpečnější.
(TiskavývýborMěÚ s použitinnaEná!Ů Policie ČR)

UzÁvĚRKÁPŘÍŠTitro
ČÍsr,a
lrnĚcrrovsrÉgozpuvoxlr
Bl DE 28' ÚNoRA

20l0.

Příspěvky a obřazovépřilohy (v minimálnímroz|iš€ n í300 dpi tj. 1200x 1600obrazo\.ýchbodů)
možnozasílBtna e.mail jrrhaszovaa@seznam.cz.
NelTžádanépříspěvkyse nevraceji.

r Liběchovskýzpravodaj/ čÍslo
registrace:MKČRE

10ó81 t vydává: Zastupite|stvoměstaLiběcbov r Ič: B70l9 |

Náklad 400 ks - zdarma r Toto čísloneprošloodbornou jazykovou úpřávou. r
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