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Vážení spoluobčané,
upřímně Vás zdravím v těchto horkých dnech a považuji za nutné Vás informovat o několika důležitých
skutečnostech. Stavba kanalizace probíhá podle plánu, v ulici Litoměřické byla zdárně kanalizace
vystavěna a jediným problémem, který je stále před námi, je uzavírka ulice Rumburské v centru
Liběchova. Probíhající stavba s uzavírkou obce Byšice na mělnicku není stále ještě dokončena a
objízdné trasy, které jsou částečně vedeny i přes Liběchov, nám nedovolí se vší pravděpodobností
uzavřít v měsíci srpnu již zmíněnou Rumburskou ulici. Předpoklad uzavírky se přesouvá na měsíc září
t. r., ale znovu upozorňuji, že pokud stavba v Byšicích nebude v tu dobu ukončena, nebude povolena
uzavírka ulice Rumburské v Liběchově. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat
pracovníky liběchovského úřadu.
V závěru bych Vám chtěl poděkovat za Vaši shovívavost a ohleduplnost k probíhající rozsáhlé stavbě,
která Vám v současné době přináší těžkosti a omezení.
Přeji Vám krásný a klidný zbytek léta.
Josef Ulman, starosta

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
LIBĚCHOV 24. 3. 2010

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
LIBĚCHOV 14. 6. 2010

Na programu jednání:
Zpráva starosty o činnosti, Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření města Liběchov za rok 2009, změny Územně
plánovací dokumentace města Liběchov, Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO Boží Voda za rok 2009,
stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období
2010 – 2014, žádosti o prodej pozemků, Smlouva o budoucí
smlouvě nájemní se Správou železniční dopravní cesty
(oprava železničního mostu za čerpací stanicí PHM v
Liběchově – trasa Všetaty – Děčín), situace v ZŠ a MŠ
Liběchov.

Na programu jednání:
Pozemková úprava v k. ú. Ješovice, změna č. 1) územního
plánu města Liběchov, zpráva starosty o činnosti, Závěrečný
účet města Liběchov za rok 2009, Rozpočtové opatření č.
2/2010, Závěrečný účet DSO Boží Voda za rok 2009, situace
v ZŠ a MŠ Liběchov, žádosti o odkoupení pozemků v k. ú.
Liběchov, žádost o směnu části pozemku v k. ú. Liběchov,
uplatnění práva k vydržení pozemku podle Občanského
zákoníku.

=====================================
ZÁPISY Z JEDNÁNÍ BYLY ZVEŘEJNĚNY

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
LIBĚCHOV 12. 4. 2010

NA ÚŘEDNÍ DESCE MěÚ V LIBĚCHOVĚ
A JSOU K NAHLÉDNUTÍ

Na programu jednání:
Změny Územně plánovací dokumentace města Liběchov,
záměr získání do vlastnictví obce nemovitost stojící na
pozemku st. 56 a pozemky p. č. 146/2, 146/3, 129 v k. ú.
Liběchov (kotel Sv. Ducha a přilehlé pozemky).

NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH
WWW.LIBECHOV.CZ
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VÝSLEDKY VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
KONANÝCH VE DNECH 28. 5. - 29. 5. 2010
Číslo strany
1
4
6
7
9
11
13
14
15
17
18
20
21
23
24
25
26

Název strany

Počet hlasů
okrsek č. 1 Liběchov
1
52
43
1
89
1
15
48
8
5
6
24
3
3
7
92

Občané.cz
Věci veřejné
Komunistická strana Čech a Moravy
Koruna česká
Česká strana sociálně demokratická
SPR – Republikánská strana Československa
SPO - Zemanovci
STOP
TOP 09
KDU - ČSL
Pravý blok
Strana zelených
Suverenita – blok Jany Bobošíkové
Česká pirátská strana
Dělnická strana
Strana svobodných občanů
Občanská demokratická strana

Počet hlasů
okrsek č. 2 - Ješovice
5
9
6
1
7
3
2
2
17

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 22. května 2010

OZNÁMENÍ, VZPOMÍNKY,
VÝROČÍ

V období od června 2009 do dubna 2010 se narodilo šestnáct
nových občánků Liběchova.
V sobotním dopoledni bylo v obřadní síni Městského úřadu
v Liběchově patnáct miminek se svými rodiči, v doprovodu
babiček a dědečků.
Pan místostarosta Kleinert přivítal

^^^^^^^^^^
Letos je tomu pět let, kdy nás opustil
pan Bohumil Novotný

Nicol Stibůrkovou
Ondřeje Jirana
Bohumíra Šafránka
Samuela Maršíka
Vojtěcha Šimůnka
Michaelu Spíchalovou
Elišku Šafránkovou
Pavla Dostála
Elišku Dvořákovou
Matěje a Vojtěcha Pecinovských
Lucii Mikyskovou
Adama Hoffmanna

z Ješovic.
Vzpomínají dcera a zeť Bohumila
a Stanislav Suchanovi, vnoučata Maruška,
Radek a Mich al, pravnoučata Kristýna,
Pepa a Michael.

^^^^^^^^^^
V listopadu vzpomeneme
na 11 výročí úmrtí strýce pana
Josefa Novotného

S kulturním programem vystoupily děti z místní mateřské školy,
děti a rodiče obdrželi drobné dárky,
květiny a upomínkovou listinu.
Našim malým občánkům přejeme život plný radosti a štěstí,
a aby ve zdraví a lásce vyrůstali ke spokojenosti svých rodičů.

z Ješovic.

…………………………………………………………………….…………….
V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů zveřejňujeme jen jména dětí,
u kterých rodiče souhlasili se zveřejněním - Tiskový výbor MěÚ Liběchov.

Vzpomíná rodina Suchanova.

^^^^^^^^^^
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV

dopoledne. Děti z MŠ oslavily svůj svátek odpoledne, kdy
společně se svými rodiči plnily soutěžní úkoly. I přes
nepřízeň počasí došlo k opékání buřtů, které nám daroval
k tomuto dni pan Ivan Dvořák. Za sponzorský dar moc
děkujeme!
Ráda bych touto cestou upozornila rodiče dětí a žáků
navštěvujících Základní školu a mateřskou školu
Liběchov na možnost opětovného přerušení dodávky
pitné vody do školy. Situaci se budeme snažit řešit tak,
aby Vás co nejméně zatížila.
Děkujeme Vám za vaše pochopení a trpělivost.
Krásné a hlavně slunečné prázdniny vám všem přeje

Vážení čtenáři,
dne 15. dubna 2010 proběhl zápis dětí k předškolnímu
vzdělávání na školní rok 2010/2011. Žádost o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole na
daný školní rok si podalo šestnáct zákonných zástupců.
Přijato bylo sedm dětí a tím byla naplněna kapacita
mateřské školy.
V období od 12. 6. do 19. 6. 2010 organizujeme Školu
v přírodě v Rychlově na Liberecku. Akce je pořádána
společně pro děti mateřské školy a žáky základní školy.
Celkem vycestuje 53 dětí a žáků spolu s šestičlenným
dozorem. Jak celá akce proběhla, si budete moci přečíst
v příštím vydání Liběchovského zpravodaje.
Na 1. června - Den dětí - si žáci osmého a devátého
ročníku ZŠ připravili pro žáky prvního stupně soutěžní

kolektiv zaměstnanců
Základní školy a mateřské školy Liběchov

Na konci měsíce května jsme se s dětmi vydali na
celodenní výlet do Starých Hradů u Jičína. Přivítal nás
čaroděj, který nás provedl Zámeckým pohádkovým
sklepením. Seznámili jsme se s kouzelným dědečkem
Fábulínem, s nejrůznějšími skřítky, podívali jsme se do
vodnické domácnosti, a dokonce jsme došli i do pravého
pekla s pekelnou polepšovnou. Nikoho si v ní nenechali,
neboť se děti ke svým hříchům dobrovolně přiznaly. Kdo
byl hodně odvážný, mohl ochutnat čertovské uhlí. Dále
jsme navštívili i Čarodějnou bestyjolu plnou zvířátek,
havěti a potvůrek našich čarodějnic. Výlet se dětem moc
líbil a počasí nám také vyšlo.

Dobré ráno, milé děti,
školní rok, ten strašně letí.
Měli jsme se tady rádi,
byli jsme tu kamarádi.
Teď se spolu rozloučíme,
v září se zas uvidíme.
Měj se krásně, školičko,
zasteskne se maličko.

Červen jsme zahájili samozřejmě oslavou Dne dětí. Pro
naše nejmenší jsme společně s žáky II. stupně ZŠ pod
vedením pí. uč. Nápravníkové připravili zábavné
odpoledne, které děti absolvovaly společně s rodiči. Děti si
zasoutěžily, odnesly si malý dárek, diplom, vytáhly si
„štěstíčko“ a na závěr proběhlo opékání špekáčků.
Za všechny děti bychom chtěli poděkovat žákům druhého
stupně ZŠ Liběchov, paní učitelce Nápravníkové, panu
Dvořákovi, který věnoval dětem špekáčky, rodičům
Šnobrovým za zajištění balónků a rodičům Fojtíkovým za
drobné dárky a sladkosti.
Zbývá nám pár posledních dnů a máme tu konec školního
roku. Letos se rozloučíme se sedmi budoucími školáky a
na jejich místa nastoupí noví malí předškoláčci. Budeme
se na ně těšit.
Za všechny zaměstnance mateřské školy přeji všem krásné
léto, spoustu sluníčka, odpočinku a v září nashledanou.
Marcela Steinzová
vedoucí učitelka MŠ Liběchov
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Po š t o v ní ú øa d o č i m a d ì t í
Nedávno navštívily děti z mateřské školy v Liběchově místní poštu.
Děti si mohly prohlédnout, jak úřad funguje, v závěru poutavé návštěvy se postupně
zvážily na poštovní váze a k tomu dostaly drobné dárečky.
Po návratu do školky kreslily, jak se jim exkurze líbila,
a zákazníci pošty měli možnost hlasovat v soutěži o nejhezčí obrázek.
text a foto: Danuše Rousová, vedoucí, Česká pošta s. p., Liběchov
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O milníku na okraji Liběchova

Stojí na konci obce, na okraji mírně odlehlé místní části, už víc než (nebo teprve?) 150 let jmenované
Malý Liběchov, na úpatí táhlého Vehlovického kopce.
Ač běžně milník nazýván, s délkovou mírou - mílí - neměl nikdy nic společného.
Nic společného neměl ani s rozcestníkem, jak bychom se snad - vzhledem k blízkému rozcestí - mohli
domnívat. Roku 1858 byl postaven coby troj-rozhraničník jako památka na rozmezí 3 krajů:
Litoměřického (Liběchov), Mladoboleslavského (Vehlovice) a Rakovnického (Křivenice, Beřkovice).
(Mimochodem: odtud také jeden z výkladů původu názvu blízké viniční usedlosti Trojslavy.)

O 80 let později v době pomnichovské a protektorátní (říjen 1938 - březen 1939 - květen 1945)
ocitl se milník na rozmezí docela jiném. Totiž nikoli územně-správním, ale národnostním a odtud,
bohužel, tragicky politickém. Stal se hranicí tzv. Sudet. Mimoděk, bez jakékoli souvislosti
s původním symbolem trojrozmezí. Dobové foto z podzimu 1938 zachycuje milník
uvnitř stometrové "zóny nikoho" mezi českou a německou celnicí. Jak známo, Liběchov - Liboch
nepřipadl po Mnichovu do 5 a půl měsíční Česko-Slovenské republiky
a po 15. březnu 1939 ani do Protektorátu Čechy a Morava.
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Byl spravován v rámci nově zřízené Říšské župy Sudety (Reichsgau Sudetenland). A tak dnes, míjejíce
milník, slýcháme daleko častěji "zde začínaly Sudety" (což sice pravda, ale až druhá),
než "zde kdysi sousedily tři kraje" (což pravda první, původní).

Autorem rozhraničníku uváděn Jan Richter (zřejmě též autor kříže se schody z r. 1868 v místě
dalekého rozhledu na Brocenské cestě as 500 m nad školou). Objekt byl vystavěn těsně u cesty
vpravo ve směru na Vehlovice. S rozvojem automobilizmu, zvlášť od poslední čtvrtiny XX. století,
změnila se však cesta v silnici, později dokonce v silnici I. třídy. Milník stal se pro vzrůstající provoz
nebezpečným a naopak - provoz stal se nebezpečným pro něj.
I přihodilo se, jak pečlivě zaznamenal kronikář obce pan Vladimír Doubek, že 30. března 1981
v 11 hodin vezl traktor Státního statku Hořín tyčové dříví z Liběchova k Mělníku.
Právě co povoz milník míjel, tyčovina na valníku špatně upevněná svezla se ke straně
a milý milník povalila. Úplně se roztříštil.
O obnovení jedinečné památky rozhodl odbor kultury Okresního národního výboru v Mělníce.
Rekonstrukce uskutečnila se v Lanžově u Dvora Králové, restaurátory Ivanem Noskem a
Jožkou Antekem z Prahy dokončena v září 1984. Milník pak instalován do původních míst,
nikoli však do pangejtu, ale za příkop, na úzký pruh zeleně mezi silnicí a železnicí.
Je mu tam lépe.
Objekt o výšce 4 m a hmotnosti kol 5,5 tuny je zhotoven z pískovce. Patka a sloup
z místního hrubozrnného (tyto části jsou původní), hlava (zřejmě zcela nová z počátku 80. let)
z pískovce jemnozrnného, arci nikoli z místa či blízka.
Architektonicky se bachratý, masivní, hmotný milník - rozhraničník řadí
k empírovým dórským sloupům (dórským sloupům v empírovém slohu).
Dřík je hladký bez kanel. Má patku. Hlava tvarována ozdobně členitě.
Vrcholek osazen "zářivým" železným kovaným dvojitým křížem (kardinálským).
Výtvor požívá statusu chráněné kulturní památky a
v bohatství stavebních památek Liběchova má svého druhu čestné místo.
S tím spojena i čestná povinnost náležité péče.
- jk –
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SPORTOVNÍ KLUB LIBĚCHOV

www.sklibechov.cz

ODDÍL STOLNÍHO TENISU

Regionální přebor 2009/2010
V dubnu se dohrál regionální přebor starších žáků a přebor mužů OP
1 a OP 2. Hráči žákovského družstva SK Liběchov podali skvělý a
vyrovnaný výkon a skončili na druhém místě. Muži „A“ bohužel
nepodali takové výkony jako v loňských letech a skončili na
sestupovém místě. Díky tomu, že se TJ Neratovice "B" v dodatečné
kvalifikaci o udržení se v KP II. třídy umístilo na 1. místě (jediném
nesestupovém), tak se ani Liběchov "A" nemusí stěhovat do nižší
soutěže. Avšak o definitivním osudu liběchovského A mužstva
nakonec rozhodnou samotné TJ Neratovice na základě postavených
týmů v krajských soutěžích v nadcházejícím ročníku. Muži „B“ sice
skončili v OP 2 na posledním místě, ale byla to jejich první sezóna, a
tudíž zaplatili nováčkovskou daň. Žáci dostali odměnu a na fotce je
Vlaďka Zralíková
můžeme vidět se zaslouženým dortem.

Májový turnaj

Výsledky Májového turnaje
mladší žákyně

V pátek 7. května oddíl stolního tenisu
uspořádal druhý ročník Májového
turnaje. Stejně jako v loňském roce
měřily síly děti z Liběchova, Neratovic,
Nelahozevsi a Horních Počapel. Svěřenci
Marie Nesměrákové Ivan Zralík a Jan
Žiačik vybojovali první místa v obou
kategoriích žáků, oba beze ztráty setu. Po
dlouhých 25 letech byla obsazená i
kategorie mladší žákyně. Turnaje se
celkově zúčastnilo 11 mladších žáků, 6
starších žáků a 4 mladší žákyně.

1.
2.
3.
4.

Dudová Sára
Štruplová Tereza
Zelenková Barbora
Furková Eliška

SK Liběchov
SK Liběchov
SK Liběchov
SK Liběchov

mladší žáci
1.
2.
3.
4.
5. - 8.
5. - 8.
5. - 8.
5. - 8.

Vlaďka Zralíková

Žiačik Jan
Pekarovič David
Nevím Miroslav
Dvořák Jan
Zelenka Jakub
Slezák Tomáš
Rajnyš Tomáš
Bechyně Štěpán

SK Liběchov
TJ Neratovice
TJ Neratovice
TJ Neratovice
SK Liběchov
Horní Počaply
TJ Neratovice
Dynamo Nelahozeves

starší žáci
1.
2.
3.
4.

Zralík Ivan
Cvach Jan
Vejvoda Jakub
Šlechta Martin

SK Liběchov
TJ Neratovice
TJ Neratovice
TJ Neratovice

Májový turnaj rodinných dvojic 2010
V sobotu 15. května oddíl stolního tenisu SK Liběchov uspořádal druhý ročník Májového turnaje rodinných
dvojic. Hráči z dvojice museli být příbuzní a jeden z hráčů musel být mladší patnácti let. Počet hrajících dvojic
oproti loňskému roku vzrostl na osm a uvítali jsme rodiny nejen z Liběchova, ale i z Neratovic a Nelahozevsi.
Stolní tenis je hrou pro všechny věkové skupiny, nejmladší hráčkou byla Sára Dudová (nar. 2001) a nejstarším
hráčem byl Ladislav Pumr (nar. 1940).
Až do poslední chvíle nebylo jasné, jaké bude pořadí na prvních třech místech, dvě dvojice totiž získaly shodný
počet setů, a proto na konečné pořadí měl vliv vzájemný zápas těchto dvojic.
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Výsledky Májového turnaje rodinných dvojic 2010:
5. 5. 7. 7. -

1. Pekarovič David a Roman, TJ Neratovice
2. Zralík Ivan a Pumr Ladislav, SK Liběchov
3. Žiačik Jan a Jan, SK Liběchov
4. Zelenka Jakub a Petr, SK Liběchov

6. Pokorný Lukáš a Václav, TJ Neratovice
6. Kerner David a Dan, Dynamo Nelahozeves
8. Dudová Sára a Duda František, SK Liběchov
8. Štruplová Tereza a Štrupl Luboš, SK Liběchov
Vlaďka Zralíková

Stolní tenis –
přebory a bodovací turnaje
Od ledna proběhlo několik přeborů a bodovacích turnajů. Oddíl
stolního tenisu ukázal výbornou formu již na Regionálních
přeborech, kde získal ve všech kategoriích (mladší žáci, starší žáci
a dorost) zlaté medaile ve čtyřhrách a dále stříbrné medaile ve
dvouhrách. Od září se hráči zúčastňují také BTM (bodovací turnaje
mládeže) včetně Krajských přeborů. V tabulce je vidět umístění
jednotlivých hráčů. U krajských turnajů se hodnotí nejen dosažený
výsledek, ale i počet startů, tudíž hráči, kteří se nemohli zúčastnit
více turnajů, skončili v celkovém pořadí na horších místech, které
neodpovídají jejich výkonům. Ovšem díky tomuto systému se Jan
Žiačik dostal na TOP turnaje (12 nejlepších hráčů) v mladších i
starších žácích, kde skončil na krásném 8. a 10. místě.

Gratulujeme!
Jméno

Umístění

Bílek Matěj 1999
Zelenka Jakub 1999
Žiačik Jan 1998

24 - 31
31 - 37
11 - 14

Vybíral Martin 1995
Zralík Ivan 1996
Žiačik Jan 1998

25 – 32
13 – 16
16 - 20

Umístění podle
počtu startů

Počet startů

52
49
10

2
2
4

49 – 51
21
13

1
3
5

39
40
30
37

4
4
2
2

Mladší žáci

Starší žáci

Dorost
Vybíral Jan 1994
Vybíral Martin 1995
Zralík Ivan 1996
Žiačik Jan 1998

22 – 27
24 - 27
22 – 26
22 – 25

Posledním turnajem, kterého se naši
hráči zúčastnili, byl Velikonoční
turnaj města Neratovic. Barvy
Liběchova hájili Ivan Zralík a Matěj
Bílek. Matěj k medaili nedosáhl, ale
Ivan přivezl stříbrnou medaili ve
čtyřhře a bronzovou medaili ve
dvouhře v kategorii starší žáci.
Přejme
našim
hráčům
mnoho
pingpongového štěstí i v nadcházející
sezóně a držme palce osmi začínajícím
dívkám, aby vydržely a mohly se
v budoucnu také radovat z medailí a
pohárů.
Vlaďka Zralíková

INZERCE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ADRESY:

VETERINÁRNÍ KLINIKA MVDr. Vlastimil MRŇÁK
ORDINAČNÍ HODINY:
PONDĚLÍ – PÁTEK
SOBOTA – NEDĚLE

9 - 11

14 - 18 HOD.
17 - 18 HOD.

Kokořínská 1859, Mělník (hned za hlavními závorami směr Chloumek)
TELEFON: 315 627 345

POHOTOVOST:
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603 865 756

www.veterinari.snadno.eu

PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK MODRÁ KOTVA LIBĚCHOV
Liběchovští skauti se připravují o prázdninách na tábor. Letos budeme tábořit prvních 14 dní v
srpnu u Velkých Hydčic na řece Otavě. Jedná se o stanový tábor se zařízením vyhovujícím
hygienickým podmínkám. Plánujeme nejen poznávání okolních hradů a památných míst, ale i
sjezd Otavy ze Sušice do Písku.
Dále ještě připravujeme na začátek září vodácký den jako ukončení prázdnin, opět u Labe v
Malém Liběchově.
Zúčastnil jsem se 1. května letošního roku skautské regaty oplachtěných pramic na Hlučínské
štěrkovně. I když bylo nepříznivé počasí. Nikdo závod nevzdal, a to ani ti nejmladší, šestiletí.
Záviděl jsem oddílům, které tak malé a snaživé děti mají.
Jaromír Kubec

Regionální muzeum Mělník

LIKVIDACE

‐

NEBEZPEČNÉHO ODPADU

výstavy a akce -

ODMĚNA ZA VYSVĚDČENÍ
Místo konání:
Regionální muzeum, Mělník - nám. Míru 54
Máte, děti, vysvědčení s vyznamenáním?
Tak hurá do muzea!
Zveme všechny děti a jejich rodiče do Regionálního muzea
Mělník. Ti z Vás, kdo mají vysvědčení s vyznamenáním, si
mohou u nás prohlédnout výstavu Staré mechanické hračky,
expozici historických kočárků i skalní obydlí ve Lhotce
u Mělníka zdarma.
Tato nabídka platí od 1. 7. do 31. 8. 2010 pro dítě
a jeden dospělý doprovod.
Vysvědčení nutno předložit v pokladně muzea.

Organizaci, svoz a předání elektrozařízení a
elektroodpadu k recyklaci provedou výhradně pro
občany Liběchova a Ješovic po předchozí dohodě
(v kanceláři MěÚ nebo telefonicky na čísle
315 697 016) pracovníci Městského úřadu
Liběchov.
Nebezpečným odpadem se rozumí ledničky,
mrazáky, televizory, rádia, telefony, zářivky,
výbojky apod.
Pracovníci
přeberou
jmenovaná
zařízení
bezplatně, náklady na svoz a likvidaci jsou
součástí služby mobilního svozu nebezpečného
odpadu.
Podmínkou bezplatného odběru je ovšem
KOMPLETNOST PŘEDÁVANÉHO
ELEKTROZAŘÍZENÍ !
(Znamená to, že pokud občan předá chladničku
bez kompresoru, se znehodnoceným potrubím či
ulomenými dveřmi a televizor bez měděných
součástí a poškozenými světelnými zdroji, nebude
se jednat o elektrozařízení, ale o elektroodpad,
který je nutné finančně hradit.)

Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí
od 9-12 a od 12,30 – 17 hod.
Skalní obydlí je otevřeno každý víkend
od 10 – 12 a od 13 -17 hod.
Také můžete posedět v muzejní kavárně nebo na dvoře
a na starých historických hradbách. Těšíme se na Vás!

SKALNÍ OBYDLÍ LHOTKA
Místo konání:
Skalní obydlí č. p. 1 Lhotka u Mělníka–Lhotka č. p. 1
Regionální muzeum Mělník Vás zve na návštěvu
skalního obydlí ve Lhotce u Mělníka,
jednoho z nejzachovalejších na Kokořínsku.
Tento skalní byt je dokladem neobvyklých konstrukčních metod
i častého způsobu, jak nemajetní lidé řešili své bydlení. Navíc
leží na turistické trase Kokořínským údolím, návštěvu obydlí tak
můžete příjemně spojit s výletem do CHKO Kokořínsko –
jednoho z nejkrásnějších koutů České republiky.
Nově je rozšířen přístup i do objektu bývalé řezárny.
OTEVŘENO OD 1. KVĚTNA
O SOBOTÁCH A NEDĚLÍCH
10:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 HOD.
Hromadné návštěvy mohou obydlí navštívit i v týdnu
po telefonické domluvě na tel. 315 630 936,
e-mail: pokladna@muzeum-melnik.cz

Smyslem těchto opatření je ochrana životního
prostředí. Město žádá občany o spolupráci, neboť
finanční stránka likvidace elektrozařízení není
zanedbatelná, jedná se o časově náročnou a
výchovnou akci, kterou je možné realizovat jen
s Vaším pochopením.
Děkuji.
Josef Ulman, starosta

Vstupné základní 15,-Kč a snížené 8,-Kč
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Zimní výlet pro ženy
Výlety pro ženy již patří k tradičním akcím pořádaným
v Ješovicích. Podzimní výlet 2009 měl opravdu úspěch, a proto
jsme se rozhodly, že uskutečníme ještě zimní výlet. V sobotu 13.
února jsme se vypravily za ješovickými jeskyněmi. V literatuře
najdeme zmínky o jeskyních Mordloch (Vražedná díra), u
Mordlochu a na Křižovatce. Celkově je zmapováno a popsáno
jedenáct pseudokrasových ješovických jeskyní. Některé jsou
snadno přístupné, některé se dají prolézt skrz a v jedné je dokonce
vytesané sedátko. Kromě jeskyní jsme objevily množství reliéfů,
které do skal vyryl člověk v současné i minulé době. Z výletu
jsme přišly nadšené, ale i zmrzlé, protože teplota se pohybovala
kolem -15°C. Celou výpravu fotograficky zdokumentovala paní
Vojtíšková a fotografie nám pak laskavě poskytla.
Vlaďka Zralíková

Oplétání vajíček pedigem

Veselé Velikonoce!?

V sobotu 27. března se na rukodělném odpoledni sešlo
pět žen a čtyři děti, aby si vyzkoušely práci s pedigem.
Všechny zúčastněné ženy i děti byly okouzleny
přítomným tatínkem, který umí plést košíky a z
pedigu vytvořil během dvou minut miniaturní
pomlázku. Jinak opletení jednoho průměrného vajíčka
trvá zhruba hodinu, kdo má zkušenost, dá se vajíčko
vytvořit asi tak za 20 minut. Neoplétá se klasické
vajíčko, ale vajíčko z polystyrenu. Použily jsme
přírodní pedig, obarvený pedig a korálky.
Výsledek příjemného sobotního odpoledne můžete
vidět na fotografii.

Bylo krásné Velikonoční pondělí … a před
chvílí odešli poslední koledníci.
Bylo milé, jak se snažili odříkat naučené
koledy bez chyb. Ještě se za nimi dívám, jak
odcházejí, a v tom mě do očí uhodí autobusová
čekárna. Ještě včera byla krásně vybílená, jen
tu a tam otisk blátivého míče nebo tenisky. A
dnes? Pomalovaná obřími obrázky – od srdce
až po kosočtverec! Vědělo se, kdo byli asi
hlavní aktéři oněch malůvek, slibováno bylo
kdeco… nápravy jsme se ale od nich nedočkali
ani po čtrnácti dnech. To již to jedna sousedka
nevydržela a sama čekárnu vybílila a dala do
pořádku.
Výchovné to zajisté nebylo, měli to udělat ti, co
čekárnu zničili. Bohužel bychom se asi
nedočkali… Ale napříště máme přislíbeno, že
už se to nebude opakovat. Snad nebudu moc
naivní, když tomu uvěřím?
(bak)

(text a foto Vlaďka Zralíková)
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Trocha ekologie

Běh Lipovou alejí

Víte, jak dlouho trvá přírodě, než se v ní
rozloží plechovka od piva nebo Coca-coly?
Prý 80 – 100 let!
A sklenice? Neuvěřitelných 1 000 000 let!!!
PVC sáčky 20 let a PET lahve asi 50 let.
I z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že si
kolem sebe trochu uklidíme. Sešlo se nás šest
dospělých a šest dětí.
Cestou od lípy k hospodě a značce JEŠOVICE
jsme nasbírali hojnost odpadků – skoro
všechny se dají recyklovat a okolí máme hned
příjemnější.
Vy, kdo občas něco kolem silnice odhodíte,
prosím, použijte příště popelnice či kontejnery.
Nic to nestojí a ani to nebolí!

V Ješovicích jsme 1. květen oslavili uspořádáním
běhu Lipovou alejí, přesněji hledáním pokladu
v Lipové aleji.
V části Lipové aleje jsme umístili krabičky
s pokladem a děti měly za úkol všechny krabičky
najít, vyzvednout z nich poklad a ten pak odevzdat
v cíli.
Výměnou za nalezený poklad (různé druhy
kartiček) děti dostaly čokoládu. Odměnou byla
nejen čokoláda, ale i teplé a slunečné počasí.
Vlaďka Zralíková

DĚKUJEME
(bak)

PLOŠNÁ INZERCE V LIBĚCHOVSKÉM ZPRAVODAJI
Cena za formát

A4 300, Kč
A5 150, Kč
A6 75, Kč
A7 37,50 Kč

ZADÁNÍ INZERÁTU NA ADRESE juhaszovaa@seznam.cz
NEBO V KANCELÁŘI MěÚ LIBĚCHOV.
PLATBY V HOTOVOSTI V POKLADNĚ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU
LIBĚCHOV.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA LIBĚCHOVSKÉHO ZPRAVODAJE
BUDE 30. září 2010.
Příspěvky a obrazové přílohy (v minimálním rozlišení 300 dpi t.j. 1200 x 1600 obrazových bodů)
možno zasílat na e-mail juhaszovaa@seznam.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.

■ Liběchovský zpravodaj / číslo registrace: MK ČR E 10681 ■ Vydává: Zastupitelstvo města Liběchov ■ IČ: 237019 ■
Náklad 400 ks – zdarma ■ Toto číslo neprošlo odbornou jazykovou úpravou. ■
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