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Vdženíspoluobčané,
jsem rátl, že Vús mohu opět přivítat u dalšíhočíslaLiběchovského zpravotlaje. Tentokrdt
zachycuje dění v našem městě za poměrně dlouhé období _ od prosince loňského roku až rlo
téměř současných dní. Seznámíte se v něm jako vidy také s utltilostmí, které nós teprve čekají_
například v oblasti školství, ale i

v

7ájmové činnosti, včetně sportu. Věnujte prosím pozornost též

informacím z Městského úřadu Liběchov, které se tjkají aktuúIních zriležitostí: místníhopoplatku

za svoz komunúlního odpadu, poplatku ze psů a daně

z nemovitostí.

(Připomínáme

i

důležité

informace k výměně řitličských průkazů.)

Zcela zúsadníje postup v přípravách k t]ostavbě kanalizace. Vítěxem výběrového ří7ení pro
veřejnou zakúzku na dostavbu kanalizace se stala Jírma ZEPRIS' s.r.o. Přípravné stavební práce

1ačnou již v dubnu. Prosím Vds, vdženíspoluobčané,o shovívavost a trpělivost

v

prftběhu

stavebních prací a předem se omlouvóm za případné komplikace, které Vdm tak rouáhltÍ
stavební činnost ve městě můžezpůsobit.

Nacházíme

se

právě na konci zimy' leíos uýjimečně dlouhé a obtížné.Ztivěrem bych Wim

proto chtěl popřtit brzké jaro'

a

především hodně sil

a

pevné zclraví.

Josef Ulman. storosta

TTIFORTIIAGE TIIESTSKEHO UNADU

zAsEDÁNí ZASTUP|TELSTVA MĚsTA LIBĚGHoV 22. PRosINcE 2oo9
Na programu jednóní: Zpráva staros1, o činnosti,.návrh rozpočtu města Liběcltov na rok 20I0, žeidosti o
otlkoupení po1emků, výročnízprúva o činnosti ZS a MS Liběchov. Ztipis byl peřejněn na úřednídesce
Městského úřadu v Liběchově.

AKTuÁLNi INFoRMAGE - poplatky' daně' termíny
}

Upozorňujeme občany, že termín pro zaplacení místníhopoplatku za svoz komunálního odpadu je 3l.3.
2010. občané,kteří dosud poplatek neuhradili, necht'tak učinív nejbližšímmožném terrnínu v úředních dnech
v kanceláři Městského úřadu v Liběchově (460"_ Kč na l osobu za rok u osob přihláŠených ktrualému pobytu)'
Poplatek za svoz komunálního odpadr-r za rekreační obJekt činí500,- Kč za rok; splatnýje nejpozdějido 30' 6' 20l0'

}

Sazba místníhopoplatku ze psů činí60'- Kč za prvního psa a 90'- Kč za každéhodalšíhopsa za rok.

Předmětem pop]atkuje pes, ktery je StarŠíneŽ šest měsíců. Terrnín splatnostije 3l. 3. 2010; majitelé psů, kteří dosLrd
poplatek neuhradili. nechť tak učinív ne.jbJižšírnnoŽnénl tcnnínu v írředních dnech v kanceláŤi Městského úřadu

v Liběchor'ě'

}

Složenky k placeni daně z nemovitostí v roc€

v přiznáních' zaplatit

.je

třeba do 31. května.

2010 budou zasílány poštou na adresy

uvedené

UŽ MÁTE NovÝ

ŘIoIčsxÝ PRŮKAZ?
> Řidičsképrůkazv Wdané od'1' ledna 1994 do
džitelépovinni
Vvměnit neipozděii do 31' prosince 20't 0!
Uplynutím stanovené doby pro jéjich Výměnu
řid ičsképrůkazy pozbýVají platnosti.
> co musím mít s sebou?
Platný doklad totožnosti (oběanský průkaz'
pas), jednu fotogratii o rozměrech 3,5 X 4'5 cm'
řidičský průkaz, kterému končíplatnost.
> Kolik mě to bude stát?
PoVinná výměna řidičského průkazu je
osvobozena od spráV n íh o pop-l atku'
> Kde si mohu Vvměnit svůi RP?
Na příslušnémpracovišti obecního úřadu obce
s rozšířenou pŮsobností (podIe místa trvalého
pobytu držitele řidiěského průkazu; pro oběany
Liběchova je to Městský úřad v MěIníku)'
> Kdv mi bude Vvdán nový RP?
Nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti
(popř. do 5 pracovnÍch dnů po úhradě
správního poplatku 500 Kč).
31. prosince 2000 isou ieiich

:

'Ťíoooooo

'.

Jste držitelem některého ze zde uvedených
řidičských průkazů?
Neodkládeite podání Žádosti o výměnu'
Dalšíinformace získáte na internetových stránkách
ridicak.cz.

KUI.TURTII A SPOI.EGEIISKA RUBNIKA
STATISTIKA ROKU

2OO9 _
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2

jarních měsících r. 2010 v obřadní síni Městského úřadu

v Liběchově. Všichni rodiče obdržípředern pisernné pozvání.

. v této rubrice máte možnost ponřát iubilantům. informovat své spoluobčanv o výročícha svatbách, můžete
někomu poděkovat apod.
V souladu se zákonenl č' ]0]/2000 Sb., o ochraně r'tsobních údajůa o změně někleých zákonů ll platném znění, budott
zveřejněny pouze údaje o občanech, kteří k tonlu dali písemný souhlas. Pokud obt1an, jeho rodinl či přátelé chtějí
zleřejnit' že například v březnu oslal,í pan/í XY jubileun 65 let (a pak každédal,ší70' 80, ...), musí se dostavit na MěU
Liběchoy, na matriku. Zde je nutné podat písennou žádost se souhlusem občantl (včetně jeho ověřeného podpisu),
jehož osobní údaje mají být zveřejněryl. Dalšímožnostíje, ab1t se na natriku dostavil přímo občan, jehož osobní údaje
mají být neřejněny. Ten zde písemně potwdí, že souhlusí se zveřejněnín slých osobních údajů'
Děkujeme za pochopeni'

o Vzrromínkv na zemřelé občanv uveřejníme d|e přání pozůstalých.

o Tato služba je všem občanůmposkytnuta zdarma. Požadovanéinformace můžetezasílat e-mailem na adresu
juhaszovaa@seznam.cz nebo je osobně přinést na ocld. matriky MěÚ Liběcho\ (nezapomeňte připsat své jméno,
kontakt, požadovanou informaci - text, příp. fotografii).
M ě'sts h, úřad I'ih

ěc

hav

INZERCE

ozNÁMENi o zMĚNĚ ADRESY:

VETERINÁnní KLINlKA MVDr. Vlastimil MRŇÁK
oRDINAčNÍHaDINY!
PoNDĚLi - PÁTEK 9
soBoTA - NEDĚLE

-

1í í4 _ 18 HoD.

í7 - 1a HoD.

Kokořínská í859' Mělnik (hned za hlavními závorami směr chloumek)
TELEFON:

3'15 627

345

POHOTOVOST: 603 865 756 www.veterinari.snadno.eu
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Váženírodiče a přátelé školy,
naposledy jsme se setkali

na strdnkdch Liběchovského
minulém
ruce.
DouÍúm, že Vúšvsíup do
zpravodaje
nového roku byl úspěšnýa obešel se bez jakýchkoliv
v

problémfl.
24. ledna 2010 proběhl v našíškole Zdpis

k povinné školní
dostayilo celkem deset dětí.
V doprovotlu paní učitelek prýního síupně si prošly
poh{idkou ,,Krteček" a po úspěšnémabsolvování všech
zadaných úkolůsi všechn1 děti odnesly pěkné dórkové

se

tlochtizce, K zdpisu

balíčky.

Na ]]. února byl
v

nuplánován Den oÍevřených dveří

aikladní škole. I přes maximúlní snahu

všech

zúčastněnýthmusím S politovdním konstaÍoýat, že školu
kromě rorličůvyzvedúvajicích si své děti ze školnídružiny
nikdo j iný nenavštívil.

BEsEDÁ

Během jurních pniulnin došlo k síavebnímúpravdm
v rohové třítlě ye třetím patře budovy škol!. Ve třítlě bJ,I
snížena aÍroveň zateplen strop Íříd! tak' aby se snížily
tepelné ztrd\) na minimum DtÍle zde bylo nainstulováno

S

PoLICl

nové osvětlení a celd třída byla nově vymalována.

Za t0, že se můžemechlubit clalší novou třídou' patří velki,
dík zřizovateli školy Městu Liběchov v čele s panem
staroslou J. Ulmanem.
Na fuidost Vtis' občanů,bych ještě chtěla túoplnit nějaké
inÍormace týkajícíse sběru pÍobíhajícíhona našíškole.
Pokud mdte domt! storÍ papír a chtěli blste svým podílem
přispět našim dětem ze zúkladníi mateřské škol't"'
a přineste núm ho.
Více informucí o aktuálním dění v našíškole nulezneÍe no

nevdhejte

w e h o vý c h s tr ón k

úc h :

yťgťéJlDgsb!ryp

Na tlulšíselkúní s Vdmi se těší

Ing. Drahomíra Slánská
ředitelka Základní školy a mateřské školy Liběchov

(ýic?

IolagldÍiíýe fotogaleríí nd w.'|.'|,'.slibechoý'c:)

V prosinci proběhla v našímateřské škole
besídka" s hojnou účastírodičů.Dětem
''Vánoční
se qlstoupení povedlo na jedničku. Zlzněla' ce|á
řada básni' písni' kviděni byly dvě pohádky
hrané dětrni' tanečky i cvičení.Program byl
pestrý a podle ohlasů rodičůse velmi líbil.
Pochvalu 'isme dostali všichni, což nás velice těšía
motivuje do dalšípráce s dětmi.

Dobré ráno, dobý den,

slunce, svit' núm za oknem.
Vzbuď paprskem travičku,

na zuhrúdce kytičku.

Zimy máme všichni dost!
Jaro je tu pro radost!
Nyní se už nemůžeme dočkat, až skonči dlouhé zimní obdobi,
plné chmuru, šera a hlavně nemocí, které nás poslední dobou
hodně trápí a narušují zaběhnulý chod' Sluníčkoale už
v1.strkuje své hřejivé paprsky. Děti se těšína představení
Divadélka z pytlíčku'které zahraje dětem pohádku v březnu i
v dubnu, a hlavně se budeme chystat na jarní svátky *
Velikonoce. Čeká nás spousta larábění velikonočních
dekoraci, hledání''Velikonočního poldadu". Také proběhne
velikonočnívýrobní dílna pro rodiče a děti, keramická jarni
dílna pro rodiče' kterých se můžezúčastniti kdokoliv jiný _

přivítámc každého.Termíny naleznete na webových

stránkách.
Dále bychom touto cestou chtěli informovat marninky malých
ratolestí, které se chystají do zaměstnání po mateřské
dovolené, že dne 15. dubna 2010 od 14.00 hod. proběhne
v našímateřské škole zápis k předškolnímu vzdělávání na rok
2010/2011.

Veškeré potřebné informace budou zveřejněny jak na
oficiálních webových stránkách Zák|adní školy a mateřské
školy Liběchov' tak i na samostatných webových stránkách
Mš a dále pak formou pozvánkv rfrěšcné na r.ýryčscc MěÍ
Liběchov.
Za zaměstnance mateřské školy Marcela Steinzová
foto: Sárka Tomášková

CALOUNISTVT
.

.

oPBAYA - šrrÍ:

AUTosEDAčnx' SrŘncH NA AUTA
. SEDADEL NA MoToRKY' šITÍAUToPoTAIIÚ
oPRAvA INTERIÉRU KARA\/ANŮ' čnr,ouxĚxÍU\vlc' ŽlDLÍ
o RŮzNÉBYTovÉDoPLŇKY
KoNTAKT: 723 600 130 (Liběchov)
5

VACLAV LEVY

(t4.9. ta2o - 30. 4. laTo)

Dějinami Liběchova prošlo za staletí mnoho významných osobností. Nepatří třeba k slavným rodákům'
svým působením a dílem se Však tito lidé navždy zapsali do historie rněsta. Dodnes tak s Liběchovem spoj ujeme

i

jnréno Václava Levého. Dvojíjubileurn tohoto sochaře si připomeneme právě v letošním roce: v září uplyne l90
let od umělcova l]arození, v dubnu vzpomenetne l40. výročijeho úmrtí.

Václav Levý se narodil 14. 9. l820 v obci NebřeŽiny (dnes Nebřeziny' SoučáSt měSta Plasy) na Plzeňsku
v rodině ševce. Ještějako malý chlapec se s rodiči přestěhova| do Kožlan' kde navštěvova| školu. Později se začal

učit truhlářem a věnoval se rovněž řezbářství. Díky svému talentu se s pomocí tamlrího faráře dostal do kláštera

v Plzni a ve Lnářích' kde pracoval v kuchyni' nato se kuchařskému řemeslu učil i v bavorském Ludwigsthalu.
ZaěáÍkem čtyřicáýclr let l9. století odtud výtvarně nadaný mladík odchází s Antonínem Veithem na liběchovský
zámek. Jen nakrátko Liběchov opustil a učil se u sochaře Františka Xavera Linna

(l

802- l848) v Praze; po návratu

pobýval na zámku ve společnosti vzdělanců, literátů a umělců (setkal se zde např. s F.

vyslal Veith Levého do Mnichova k sochaři Ludwigu von Schwanthalerovi

(

M' Klácelern)' V r.

1845

l802- l848)' jehož žákem pak byl po

v Praze (znovu navštívil i Liběclrov)' avšak obtížriépodmínky umělecké tvorby a
snirni spojené existenční starosti jej zrrovu přinutily změnit působiště.Roku l854 s podporou stipendia

celé tři roky. Poté Žil Levý

odcestova] do Říma a zůsta] zde dvanáct let. KdyŽ se přes Vídeň r' 1867 vrátil do Čech' v posledním obdobi
svélro života se v praŽském ateliéru na Hradčanech stal učitelem sochaře Josefa Václava Myslbeka (l848-1922).

Levý zernřel v Praze 30. 4. l870 a byl pochován na VyšehradskémhŤbitově.

Václav Levý je autorem sochařské tvorby' která zahrnuje díla sakrální (Madona in trono, Dva klečící
andělé' Madona Immaculata. Kristus s Marií a Martou. Archanděl Michael ad.' včetně soch světců: např. Sv. Jan

Křtitel, Sv. Jakub, Sv' Alžběta), antické rnýologické výjevy (Herakles s býkem, Diana vracejícíse z lovu),
postavy Z českéhistorie a mýologie (Jan Žižk^, Prokop Holý' Lumír)' díla portrétní(medailon Karla Purkyně,
bysta Fraritiška Josefa I.)' ale i dekorativní pískovcové vázy' zahradní plastiky či reliéf s putty (zámek Liběchov)
a štukovou výzdobu (zámky v Ploskovicích a Zákupech).

V pruní po|ovině čtyřicáých let 19. Století vývořil Levý v lesích na Liběchovsku monumentální a zároveň
bizarrrí reliéfy v pískovcových skalách' z nichž zřej mě nejznámější jsou Četolry hlavy nad obcí Že\izy. Uměle
vytvořená jeskyně Klácelka, Harfenice S jeskyní U ještěra či Had jsou dalšíz nich' Jde o svébytnou část Levého

i

působenívenkovního prostředí, jejížexistence je bezpochyby
ohraničena časem. Při |etošnímdvoj íni životrrím výročíVáclava Levého ji ještě můŽeme spatřit, její půVodní
díla, jejíŽ osud určujívlastnosti materiálu

podoba však dávn o zmjzel,a lidem z očía paměti.

Dávnou vzpomínkou jsou i slova' která o Levém a jeho povaze napsal v nekrologu pro Národní listy Jan
Neruda:
v

',Zevý

Ďyl vtělena idyla, dobrý nade v'šechno pomyšlení, upřínný až k

našídobě' ve

líru nejpestřejšího života mohl se

nerozunu

č]ověk se až podivil, že

ttdržet muž Íak démanÍovéčistoty. Pisatel těchb řádků se

přiznállá, že nepoznal nikdy polahu tak zvláŠtní'velkou

a

jednoslrannou, dětinskou a yznešenou zároveň."

Ándrea Vítoyd
Literdturu: Mqrie Černá, Vúclav Letý 1 82a/70, sochařské dílo, Katalog ýstavy pořádané od 7. čet'vna dtl 26' čet'vence 1970
v Kulturním dtlmě kpt. Jaťoše ý Mělníku, MNV Liběchoý ]970; Adolí ČonJl, Libčchoy a ,lkulí, Nóktadem místní osýětoýé
komise v Liběchově ] 930: Ladislav a Mirc',slava Jouzoyi, Veithové, Regionólní muzeum Mělník 2008

sponToulli KLUB LIBĚGH0U

www.sklibechov.cz

DRUHÝ PoLočAs

FoTBALovÉ sEzÓNY ZAčAL !

Přiid'te podpořit liběchovské fotbalové reprezentanty v iarní ěásti 2oío.
zde isou
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- Sokol

cečelice

sK Liběchov

sK Liběchov - Sokol VŠetaty
Záryby ''B" - sK Liběchov
sK Liběchov _ Horní Počaply

ioo

'10:00

so

FK Neratovice/ByŠ' - SK Liběchov
sK Liběchov - Sokol Dřísy
Lotos Neratovice - SK Liběchov

17:00
í 7:00

so

sokol cečelice - sK Liběchov
sK Liběchov _ BotaÍogo UMT MěIník
Sokol Tuhaň - sK Liběchov
Start N4lékojedy - sK Liběchov
FK Vysoká "B'' - sK Liběchov
sK Liběchov - Velký Borek
TJ Vehlovice - sK Liběchov
sK Liběchov - sK Kostelec

TJ Repín - sK Liběchov
sK MŠeno - sK Liběchov
sK Liběchov - SK Vojkovice
TJ Vehlovice - sK Liběchov
sK Liběchov _ AFK Vraňany
Dolni Beřkovice - sK Liběchov
sK Liběchov - Sokol obťístvÍ
Horní Beřkovice - sK Liběchov
sK Liběchov - VoLNo
Sokol Tišice - sK Liběchov
sK Liběchov - AFK Veltrusy
Eletis LUŽec - sK Liběchov
sK Liběchov - Fc Lobkovice

PoHÁR
POHAR
PoHÁR
MlsTRÁK
MISTRAK
MISTRAK
MlsTRÁK
MISTRAK
MISTRAK
MISTRAK
MISTRAK
MISTRAK

so
so

Ž^cl
3.4.

'15:00

10 4.

'14:30
:00

NE 18.4.

't

so

14:30

so
so

24.4.

I

1.5.

8.5

15:00

NE 16.5.

15:00

so
so

15:00
10:00
í 5:00

so

22.5.
29.5.
5.6.

so 12.6.
so196

10:00
15:00

Sokol cítov -

sK Liběchov

sK Liběchov - Eletis LUŽec
Horní Počaply - sK Liběchov
Doln Í Beřkovice _ sK Liběchov
VoLNo - sK Liběchov
sK Liběchov - Eletis LuŽec
Sokol obřÍství - sK Liběchov
sK Liběchov - Vitana ByŠice
Horní Beřkovice ' sK Liběchov
sK Liběchov _ Sokol oVČáry
SK Mšeno - sK Liběchov
sK Liběchov - Horní PoČaply

oDDíL sToLNíHo TENlsu
V prosinci uspořádal náš oddíl tradičníVánočníturnaj. Turnaj byl určen i
pro nečleny oddílu' Nikdo z bývalých hráčůtolio však nevyuŽil. V
kategorii dospělých hráio pět hráčů,starších žákůtaké pět a mladších

Žáků osm. Hrálo se skupinovým systémem, takŽe si všichni pěkně zahráli.
Žákovské zápasy byly velmi vyrovnané' často Se o vítězstvírozhoclovalo
až v pátén'r setu. K takovým dramatickým bojťrn určitě přispěla účast
hráčůz Dynama Nelahozeves a Dolrrích Beřkovic. Pemíkovou chaloupku
si odnesl Milarr Dvořák st. (muŽi)' Ivan Zralík (staršíŽáci)' Honzík Ziaěik
(mladšížáci)' Výsledky: mladší Žáci - 1. Žiačik Jan. 2. Zelenka Jakub, 3.
Kerner Daniel (Nelahozeves), 4' Slezák Tomáš (D. Beřkovice); staršíŽáci

-

1. Zralík Ivan, 2. Gesaček Marek (Nelahozeves)' 3' Žiačik Jan' 4.
Lorenc Martin (Nelahozeves); muži ' l. Dvořák Milan st., 2' Pejpal
Tomáš,3. Žiačik Jan nil.,4. Žiačik Jan st.
Naši Žáci se také ZúčastniliAdventního turnaje V Dolních Beřkovicích.
I-{onzík Žiačik zvítězil v kategorii m|adšícl't žákŮ a 2. místo obsadil Kubík
Zelenka. Ivan Zralík vybojoval v kategorii starších Žáků pěkné 2. místo.
NejvětŠímúspěchem našich Žáků je získání titulu Přeborník regionu ve
čtyřhrách mladšíchžáků'starších Žáků idorostu. Titul vybojovali dvojice
Honzík Žiačik - Kubík Zelenka. lvarr Zralík - Honzík Žiačik, Hon'a
Vvbíral - lvan Zralík. Ve dvouhrách získali stříbrné medaile Honzík
Žíačik(mladŠíŽáci), Ivan Zralík (starší žáci + dorost). Bronzovou medaili
si odvezl Honza Vybíral (dvouhra dol'ostu) a Maftin VybíIal (čtyřhla
starších Žáků a dorostu). Naši rnladí liráči se neáratili ani v kraj ské
SoutěŽi jednotlivců v Kolíně a Mladé Boleslal i. Honzik Žiačik obsadil 9.
-12. místo ve dvouhře a 3. - 4. místo ve čtyřhře ze 4J zúčastněrrýchhráčťr.
Ve starších Žácích patÍíIvanu Zralíkovi i Honzíkovi opět 9. - l2. rnísto ve
dvouhře a 5' - 8. místo ve čtyřliře, Martin Vybíral obsadil 25' - 32' místo z
33 hráčů.V dorostu si nejlépe vedl Ivan Zralik' který vybojoval 17' -18'
místo' Honzík Žiačik a Honza Vybíral 23. - 26. rr-rísto. Marrin Vybíral 35.
- 36. místo z 36 hráčtl. Blahopřejerne našim hráčům,kteří potvrzují' Že iv
malýcli oddílech se dá hrát výboniý stolní tenis.
Marie Ne'směrákoyá

Tenisová radost i zklamání
Regionální přebor je soutěží starších
žáků(většinou osmá a devátá třída)
a za SK Liběchov hrají lvan Zralík'
Jan Žiačik a Jakub Zelenka (sedmá,
šestá a pátá třída), kteří ze všech sil

hájí banry Liběchova.

PřestoŽe

pochvalu. Pochválit

bohuŽel

máme nejmladšía také nejmenší
družstvo, tak |sme Zatím na třetím
místě průběžnéhopořadí, za což
naŠihráči zasluhují velikou

nemohu dalŠiho hráČe Manina
Vybírala' ktery se zachoval velice
nečestně a nespottovně a po začátku

soutěŽe bez jakéhokoliv lysvětlerrí
přestal hrát a odrnítl podpořit
družstvo. Je to poněkud nezvyklé

vyjádŤení díkůtrenérce Marii

Nesměrákové za sedrn let její práce'
kterou

nu vělrovala.

Všem hráčůmvšech oddílůpřeji do

druhé poloviny soutěže mnoho
pingpongového štěstí a
nezapomeňte, Že ping - pong je hrou

pro radost!
Vlad'ka 7'rrtlíková

ŠpnYrR ronnRlcr
olympijské hra nám skončily. obdivova|i

jsme skvělé vystoupení Martiny Sáblíkové'

vÝborné a tak trochu očekávanévýkony

Šárky Záhrobské a Lukáše Bauera i

překvapivou medaili našíběžecké štafety.
Hokejisté' jak býá poslední roky zvykem,
k našílítosti nepřekvapili. Půlka národa
pomalu přestáví zíval, tak se pomalu
můžemevrátit k našemu sportu.
Šipkuři na Formancc popIvé zahájili
ligovou soutěž vjedné skupině, v pITní
lize. Áčko po trochu rozpačitémzačátku
zabralo a v-vhrálo základní část 1. ligy. i
Béčkoplatilo nováčkovskou daň a po některých zbytečných Ztrátách bodů obsadilo v základní skupině deváté
misto' V současnédobě se hraje nadstavbová část. Ačko je ve skupině, která hraje o postup! na čtvrtémmístě a
má naději na medailové umistěni, možná i na postup do extraligy. Béčko'po dvou úvodníchvýhrách' je ve
skupině o udrženína pátém místě, které zaručuje zachování pr_voligové příslušnosti i pro příštísezónu. Další
akcí šipkařů byla ,'Prá1dninová šipková tour", série devíti turnajů. V součtu turnajů byl nejlepšía vítězem se
stal Josef Pokorný ze Zelíz. Na celé akci je především potěšit€lné to, že se ,,tour" zúčastnilocelkem 26 !!
šipkařů'
Závěrem ještě jcdcn turnaj na Fornrance. Již dvanáctý ,,Vánočníturnaj párů v šipkách" se poprvé hrál o
,,Pohár starosty města Liběchov". Turnaje se zúčastnilo24 šipkařů a vítězstvísi odnesla dvojice Pavel Provázek
a Václav Kolovský. Bohužel se předávání cen a pohárů nemohl pan starosta Zúčastnit,ale to je vzhledem
k vánočním, rodinným povinnostem pochopitelné. Panu stařostovi za věnované poháry děkujerne a doufáme, že
turnaj párů v šipkách o pohár starosty města Liběchov".
i dalšíročníkybudeme moci nazývat
',Vánoční
jako
pozvánku na l3. ročník,'Vánočního turnaje v šipkách".
Toto můžete, trochu předčasně, brát
lexr u /óro:

Jiří KulíÚ, Formani Liběchoy

PNTSTAU UODIIIGH SKAUTU A SKAUTEK MOIIRA KOTUA I.IBECHOU

Skouti z

ístovu Modró kotvo reko

í zóvěr

roku 2oo9

Nďe okÍivito v zóvěru roku 2009 se sousŤředi|o no spo|Upróci s

Ku|turním
ýborem měsŤo Liběchov při pořódóní Mikul<íšská nodí|ky pro děti z Liběchovo.
Děti měly možnost si zohrót různésoutěŽivé hry o při reprodukovoné hudbě
si zoskotočit. Mikul<íšs čerŤyo ondělem nodě|ili koždému molý dórek.
Dolšíokcí pro všechny občony bylo rozdóvóní BeŤlémského svět|o. TentokróŤ jsme
akci Betlémského svět|a spojíli s VysŤoupením nďích m|odých č lenů při živém
bet|ámu. Vystoupení se přítomným občonům|íbi|o, škodo. že jich přiš|o mó|o.

Á ted' jďŤě

nejčersŤvějšízpróvo: 20. únoro |etošního roku opět s KulŤurním

rny'borem město se uskutečnil Dětský mďkorní kornevol' By|y no něm
vyhodnoceny tři ne]hezčímosky o získo|y s|adkou odměnu. Á|e oni ostotní děŤi
nepřiš|y zkrótka, dosŤoly téžodměnu. No leŤošnímkornevolu předvedly děŤi
z nošíZókladní ško|y velmi pěkné tanečníVysÍoupení. Za Ťo poní učitelce Kubů
velice děkujeme o těšímese no do|ší
laranir Kuh?(:

spolupróci.

TAKOVY
BYL
LEToŠNÍ

DĚTsKÝ
KÁBNEVAL

foÍo:
Lenku

\na/}9'"gůrs9/.
Cyančaroyá

MA

JAK SE VYHNOUT PODVODU
> Podvodníci pouŽívají různézáminky

a lsti, aby se

k Vašim penězům' chtějí vniknout do Vašeho
bytu, a pokud z Vás nevyláka|í peníze přímo' ovládají
řadu způsobůjak Vás okrást'
> NedůVěřulte neznámým lidem, nikoho cizího
nevpouštějte do svého bytu.
> Nikdy neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
> Pořid'te si panoramatické kukátko' které vám
umožnídobře si návštěvníka prohlédnout. lnstalu'ite

dostali

si na dveře bezpečnostní řetízek' kteÚ udžídveře
jen pootevřené, a tak můŽete některé věci vyřídit
bezpečněji'
> zvoní-li opravář, pracovník úřadu čijiných sluŽeb
(odečet plynu apod.), nechte si předloŽit 'ieho
sluŽební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad
nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává. V
případě jakýchkoliv pochybností trve'te na tom, Že o
nabízenou sluŽbu néstojíte.
> Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí.
Podomní nabídky výher v loterii nebo výhodných
koupí odmítejte - v naprosté většině jde o podvod.
> Udžujte dobřé vztahy se sousedy v domě. Napište
si jejich telefonní ěísla' V případě potřeby bývá jejich
pomoc nejrychlejší.

VETSI

cl sE NEBEZPEČÍ enÁNtr.

> DůleŽitá teleÍonnÍ čísla(policie' lékař' hasiěi aj.)
měite Viditelně blízko telefonu, abyste mohli co

nejrychleji přivolat pomoc.
} Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných
příslušníků'natoŽ cizích lidÍ' k podpisu aávažných
dokumentů, např' k převedení bytu' domu nebo chaty
nebo poskytnutí peněŽních půjček'Vše si v klidu a
pečlivě promyslete.
ž Závažná rozhodnutí o Vašem majetku konzultujte s
právníkem, nechte si poradit od dalších věrohodných
osob. Většina institucí a nev|ádních organizací, které
poskytují pomoc seniorům, nabízejíi bezplatnou
práVní poradnu.

oŮleŽtrÉ releroruruí xoNtaxty:
Policie ČR
158
Městská policie
í 56
Lékařská pohotovost (Záchřanná sluŽba) 'l55
Jednotné evropské číslotísňového volání 112
Hasiči
50
Život 90 senior telefon
8oo157157
Elpida - zlatá linka seniorů
800 200 007
Bílý kruh bezpečí
257 37'l 1'l0
Městský úřad Liběchov
315 697 015
't

(Tiskový výbor MěÚ
s použitím mateiáIů Policie ČR ,,Prevence se musí vyplatit'')

t0

ďešovremÝ Foseu

5.6. zajimavosti vědy

od I 7,3O hod.

a techniky (Jak voláme - mobilní sitě)

26.3. Zajinavosti vědy a techniky (Proč se nepoučime z historie?)

od 17,5O hod.

27.3. Rukodělné odpoledne (optétáni vajiček pedigem)

od l5,OO hod.

l.4.

od 16,00 hod.

Kukodělné odpoledne (zdobení vq|iček)

od

3o.4. Zajimavosti vědy a techniky (Ze Života hmyzu)
l

.5. Běh Lipovou ďeji -

l5.5. Jarní vý|et přo

17.3() hod.

zaČátek v 9,oo hodin u lipy

Ženy na kolech (Kokořinsko, zač,át'elr v 9,oo hodin u lípy)

28.5. ZajiInavosti vědy a techniky

od I 7,5O hod.

(Přirodní zajímavosti okolÍ Ješovic a Želizil1

29.5. Dětský nrfunořniclý den a soutěŽ Ješoviclý koláček

v l5 hod. na hňšti)

(zaÓátet(

od I 7,5O hod.

24.6. - Zajimavosti vědy a techniky (Člověk a rekordy)

NenÍ'li napsáno mÍsto srazu, tak se jedná o vo]ebnÍ mÍstnost.
DotaTy, nápady a Připominky na adřese vladka.zra|ikova@seznam.cz nebo na tel.: 6()8 |57 0|6-

Financován í oběanského
sdruženíJešovickÝ pose!

LIPOVE STROMORADI
V říjnu firma pověřená CHKo Kokořínsko vysadila
v Ješovicích 62 lip' které lernuj í hranici CHKo. Na konci
stromořadí (konec úvozu) dříve stála božímuka,
Z ktelých ovšem zbyly jen trosky. By|o by velice
přínosné' kdyby se podařilo boŽí rrruka obnovit. Nejenže
by tvořila pěkné zakončenílipového stromořadí' ale
navíc by částečně připomněla roky minulé' kdy
v Ješovicích konec úvozu zdobila zdálky Viditelná boŽí

Rádi bychon v tomto článku seznámili občany
sfinancoláním činnosÍiobčanského sdružení

Ješovicky posel. Peníze 'sdruženíjsou použity ýhrudně
na přípravu akcí (plakáty, pozvdnky, herní ponůclg,,

diplomy, pomůclgl na rukodělná odpoledne1, na
odměny pro účastnítty\soutěžía na nákup nezbytných
pomůcek (náplně do tiskámy, papíry apod.). V žádném
případě se z těchto peněz neplatí výleý ani se nesmějí
použílj(tko odměna pro pořadatele akcí. občanské
sdružení je zaregistrovtmé .jako neýdělečnéa
neziskové, takže se nikdo z členůsdružení nemůže
žádným způsobem obohatit. Stanol'y sdruženíjsou

muka.

Prosíme proto Všechny' kteří by nám mohli s obnovort
boŽích muk pomoci nebo alespori poradit. aby se s námi
spoj

ili.

mail: vladka.zral ikov a(Qseznam.cz,
tel.: 608 157 016 nebo 315 691 614

nahlédnulí na

k
www.j

občanské sdružení Ješovický posel

es ov

iclq;pose

l.

b

weboyých

stránkách

lo g. cz.

Za občanskésdružent
Ješovicky posel Vlad'ka Zralíková

předern děkuje všem ochotným lidem

1l

zuÍnevosn

vĚoy

ÚcšowerÝ Fossr

A TEcrtMKy

Pro zajímavost si mť!žetepřeěíst, jak popřát veselé
Vánoce a šťastný nový rok ve 22 jazycích.

CykIus přednášek
Zajímavosti vědy a techniky
jsme v roce 2oo9 zakončili
přednáškou o vánočních
zvycích celého světa.
ByIo velice zajímavése
dozvědět, jak se např. slaví
Vánoce na Havaji nebo
v Brazílii,

V lednu jsme si díky Františku

Vackovi poslechli velice
zajímavou přednášku o
Elektrárně MěIník.

Anglicky - merry Christmas and a hzppy New Year
Italskl' - buon Natale e felice anno nuovo
Španělsky - feliz Navidad y próspero ano nu€Yo
Francor:zsky - joyeux Noěl et bonne année
Německy - frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr
AÍiikánsky - geseěnde Kersfees en 'n gelukkige nuwe jaar
Albánsky - gězuar Krishtlindjet € vitin e Ri
Aragonsky - goyoso Nadal e prospera anata nuaba
Arrnérrsky - Shenoraavor Nor Dari yev Pari Gaghand
Asturiánsk;- - bon Nadal y feliz anu nuevu
Azorskl'- tezze iliniz yahsi olsun
BasLick-r - Zorionah eta urte berri on
Kabbrij'ky - buonu Natali e filici annu nuor u
Chorvatsky - sretan Božió i uspješna Nova godina
Holandsky - prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar
Finsky - hyviiá joulua ja onnellista uutta vuotta
Mad'arsky - kellemes karácsonyi iinnepeket és boldog új évet
Latinskv - Natale hilare et annum faustum
Řínrsk1, - bon Natale e bon anno
Slovensk1'- veselé Vianoce a št'astný nový rok
Slovinsky - srečen Božičin vese|o novo |eto
Švédsk1,-gotl jul och gott nytt ar

PLoŠNÁ INZERCE VLlBĚCHovsKÉM ZPRAvoDAJI
Cena za formát

ZADANI INzERÁTU NA ADREsE iuhasZovaa@seznam.cz

A4

NEBo v KANcELÁŘI MěÚ LlBĚcHov"

300,- Kč
A5 150,- Kč
A6 75'- Kč
A7 37.50 Kč

PLATBY V HoTovosTl v PoKLADNĚ NA rr4ĚsTsKÉrÚ ÚŘÁDU
I,IBECHOV.

UZÁvĚRKA pŘÍŠrÍrročÍsr,,q.LBĚcHovsKÉHo ZPRAvoDAJE
BUDE 3l. května 2010.
Příspěvky a obrazové přílohy (v minimá|ním rozlišeni 300 dpi tj. 1200 x 1600 obrazowých bodů)
možno zasílat na e-mail j uhaszovaa@seznam.cz. Nevyžádanépříspěv$ se nevracejí.

:

Liběchovský zpravodaj
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Vydává: ZastupitelstYo města Liběchov
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ZCMilI PRRCC
zánovním profistrojem m|nibagrem NEUsoN 1404,
silný stroj s hloubkovým dosahem 2,3 m, mimoosé kopání,
naklápěcí svahovka 1 m, podkopoválžíce 30 a 50 cm,
roztažitelnépásy' min. průjezd 1 m, silný a rychlý stroj.

Cena bez DPH:
400 Kč / hod. práce
450 Kč / hod. prace
(malý rozsah do 3 hod.)
250 Kč manipulačnípaušál
(nakládka a vykládka stroje)
10 Kč / km doprava stroje

Do oko|í '10 km je doprava stroje zdarma.

Práce strojem provádím i o sobotách a po dohodě i v neděli.
U většíchucelených zakázek 30 hodin a déle je cena 400 Kč / hod.

Pavel Santín, Pod Skolou 165, 277 21 Liběchov
Mob.: 603 249 088, e-mail: pavelsantin@atlas.cz
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