LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
3 / 2010

vychází 11. října 2010

zdarma / 400 ks

UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ● KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ●
SK LIBĚCHOV ●

SVAZ VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK ● JEŠOVICKÝ POSEL

ZŠ A MŠ LIBĚCHOV ●

● O TÝDNU VĚDY A TECHNIKY ●

Vážení spoluobčané, dámy a pánové,
před prázdninami jsem Vás informoval o stavbě kanalizace v našem městě. Dnes mohu napsat, že celková
uzavírka komunikace I/9 v centru Liběchova proběhla bez větších problémů a ke většině domů sousedících
s vozovkou byly vystavěny i domovní přípojky. Úspěchem je zkrácení termínu uzavírky o šestnáct dnů.
Stavba kanalizace v současné době probíhá na Boží Vodě. Na ČOV se začíná montovat technologie a
čistírna by se měla pravděpodobně v závěru měsíce října spustit do zkušebního provozu; splašky z části
Liběchova by měly odtékat do řeky Labe již řádně vyčištěné.
Rád bych Vám také oznámil, že město Liběchov v měsíci srpnu poskytlo humanitární pomoc městu
Frýdlantu zaplavenému při letních povodních. V rámci pomoci postiženým obcím vyjeli liběchovští hasiči
do zaplavených míst a pomáhali při odstraňování následků záplav. V těchto několika řádcích děkuji
členům našeho SDH - R. Chudobovi, B. Šafránkovi, P. Sapíkovi a dalším za obětavou a příkladnou práci,
kterou v zaplavených obcích odvedli. Akci absolvovali ve zdraví a to, co měli možnost vidět, byla podle
jejich slov opravdu drsná zkušenost. Kdo na vlastní oči neviděl podobnou spoušť, asi jen těžko pochopí, co
prožívají tamní obyvatelé.
Poslední slovo bych chtěl věnovat nadcházejícím komunálním volbám. Liběchov mívá tradičně poměrně
vysokou účast voličů ve volebních místnostech. Věřím, že ani letos tomu nebude jinak a mandát nového
zastupitelstva bude silný. Chtěl bych zúčastněné strany vyzvat k ohleduplné a klidné kampani. Za mou
osobu a mé spolupracovníky mohu toto bez váhání slíbit.
S přáním pěkného prožití období podzimu
Josef Ulman, starosta

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBĚCHOV
22. 9. 2010



UPOZORNĚNÍ



Na programu jednání:

● Zpráva starosty o činnosti (získání dotace z Fondu rozvoje obcí a
měst Středočeského kraje, probíhající stavba kanalizace a čistírny
odpadních vod),
● rozpočtové opatření č. 3 (souvisí s provedením voleb do Parlamentu
ČR v měsíci červnu t. r.),
● ZŠ a MŠ Liběchov (rozšíření kapacity mateřské školy ze čtyřiceti
na padesát dětí; změna ve vedení ZŠ a MŠ Liběchov od 1. 9. 2010),
● žádosti o směnu a odkoupení pozemků v k. ú. Liběchov a v k. ú.
Ješovice,
● smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a. s.,
● ukončení činnosti Obvodního oddělení Policie ČR k 1. 1. 2011
rozhodnutím Krajského ředitelství Policie ČR.
Zápis z jednání byl zveřejněn na úřední desce MěÚ v Liběchově

DRUHÁ POLOVINA
MÍSTNÍHO POPLATKU
ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
BYLA SPLATNÁ
JIŽ K 30. ZÁŘÍ 2010.

Občané, kteří dosud druhou polovinu
poplatku neuhradili, nechť tak učiní
v nejbližším možném termínu v úředních
dnech v kanceláři Městského úřadu
v Liběchově, nejpozději však
do 17. 12. 2010.

a je k nahlédnutí na internetových stránkách www.libechov.cz.
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JEŠTĚ NEMÁTE
NOVÝ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ ?
► Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do
31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010!
Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu
řidičské průkazy pozbývají platnosti.
► Co musím mít s sebou?
Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),
jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, řidičský
průkaz, kterému končí platnost.
► Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna řidičského průkazu je
osvobozena od správního poplatku.
► Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?
Na příslušném pracovišti obecního úřadu obce
s rozšířenou působností (podle místa trvalého
pobytu držitele řidičského průkazu; pro občany
Liběchova je to Městský úřad v Mělníku).
► Kdy mi bude vydán nový ŘP?
Nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti
(popř. do 5 pracovních dnů po úhradě správního
poplatku 500 Kč).

Jste držitelem některého ze zde uvedených
řidičských průkazů?
Neodkládejte podání žádosti o výměnu.
AKTUÁLNÍ POVINNÁ VÝMĚNA
TRVÁ POUZE DO KONCE ROKU 2010
Další informace získáte na internetových stránkách
http://www.vymentesiridicak.cz.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

OZNÁMENÍ, VZPOMÍNKY,
VÝROČÍ

Letos je tomu pět let, kdy nás opustil
pan Bohumil Novotný
z Ješovic.
Vzpomínají dcera a zeť
Bohumila a Stanislav Suchanovi, vnoučata
Maruška, Radek a Michal, pravnoučata
Krystýna, Pepa a Michael.

V listopadu vzpomeneme
na 11 výročí úmrtí strýce pana
Josefa Novotného
z Ješovic.
Vzpomíná rodina Suchanova.

LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 3/2010, strana 2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
Dne 1. 9. 2010 jsme úspěšně zahájili školní rok.
Starší žáci se vrátili s novými dojmy mezi své
spolužáky a do vkusně vyzdobených tříd, které
pro ně připravili třídní učitelé. Někteří však šli do
školy poprvé. Společně s rodiči je uvítala paní
učitelka a paní ředitelka školy. Děti si odnesly
několik dárků a všichni věříme, že se jim ve škole
bude líbit.
Ve školním roce 2010/2011 se na naší škole
otvírají tyto zájmové kroužky: pro žáky prvního
stupně „Šikovné ruce“ a Aerobic, pro žáky
prvního a druhého stupně „Klub mladého diváka“
a pro žáky druhého stupně „Sportovní hry“.

MOŘSKÝ SVĚT
Dne 29. 9. 2010 se žáci 7. třídy ZŠ Liběchov
zúčastnili v rámci výuky přírodopisu exkurze
do akvárií Mořského světa v Praze. Viděli zde
zástupce žraloků, rejnoků, mořských ryb a
jiných živočichů mořského dna.
Děti získaly nové poznatky k výuce a odnesly si
plno hezkých zážitků.
Magdaléna Bošková, učitelka ZŠ Liběchov
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SPORTOVNÍ KLUB LIBĚCHOV

PŘÍPRAVKA

DOROST

MUŽI

Fotbalovou sezónu 2010/2011 provází úbytek
mládežnických týmů. V okresních soutěžích
zůstalo z důvodu nedostatečného počtu hráčů
už pouze 13 dorosteneckých a 15 žákovských
družstev! Tento problém trápí i náš klub a do
nového ročníku jsme bohužel nepřihlásili
žákovské družstvo! Zbylí žáci budou hrát za
dorostenecký tým a pro ty nejmladší (6-10 let)
jsme přihlásili družstvo přípravky. I když
přípravka hraje na malém hřišti v počtu 7+1
hráč, máme problém sestavit družstvo a vítáme
každého nového zájemce (viz leták). Vyšší
věkové kategorie jsou pochopitelně úbytkem
hráčů také zasaženy, a tak v našem „A“ týmu

www.sklibechov.cz

mužů
už
nastupují
vedle
zkušených
pětatřicátníků i patnáctiletí dorostenci. Vedle
nedostatku hráčů trápí klub i nedostatek
financí. Dotace, které dostáváme, nepokrývají
ani základní náklady na sportovní činnost
(údržba hřiště, rozhodčí, cestovné, praní dresů,
energie atd.), o dalších investicích nemluvě.
Tato situace není dlouhodobě udržitelná, a
proto je na místě ocenit všechny „nadšence“,
kteří ve svém volném čase vynakládají nemalou
energii, samozřejmě zdarma, aby udrželi
sportovní činnost nejen pro vaše děti.
Štěpán Hladký

MISTRÁK

sobota 9.10.

16:00

SK Liběchov - Sokol Všetaty

MISTRÁK

neděle 17.10.

15:30

Záryby "B" - SK Liběchov

MISTRÁK

sobota 23.10.

15:30

SK Liběchov - Sokol Tišice "B"

MISTRÁK

neděle 31.10.

14:30

Lotos Neratovice - SK Liběchov

MISTRÁK

sobota 6.11.

14:00

SK Liběchov - TJ Kly

MISTRÁK

sobota 13.11.

14:00

TJ Řepín "B" - SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 10.10.

10:00

SK Liběchov - AFK Veltrusy

MISTRÁK

sobota 16.10.

13:00

Chvatěruby - SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 24.10.

10:00

SK Liběchov - Sokol Tišice

MISTRÁK

čtvrtek 28.10.

10:00

SK Liběchov - FK Vysoká

MISTRÁK

sobota 30.10.

10:00

Dolní Beřkovice - SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 7.11.

10:00

SK Liběchov - SK Kostelec

MISTRÁK

sobota 13.11.

10:00

TJ Řepín - SK Liběchov

MISTRÁK

sobota 9.10.

11:00

SK Liběchov - FC Mělník "A"

MISTRÁK

sobota 16.10.

13:00

SK Velký Borek - SK Liběchov

MISTRÁK

sobota 23.10.

11:00

SK Liběchov - FC Mělník "B"
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ODDÍL STOLNÍHO TENISU
ŽÁCI
______________________________________
V letošním školním roce začíná oddíl
stolního tenisu svoji 31. sezónu. Stejně jako
každý rok se budou naši svěřenci
zúčastňovat regionálních i krajských
turnajů a soutěží. Držme jim palce, ať jim
to za zeleným stolem pinká stejně dobře
jako v letech minulých.
Pro letošní sezónu připravujeme tradiční
Vánoční turnaj, Májový turnaj a Májový
turnaj rodinných dvojic. Turnaje jsou
určeny nejen pro hráče oddílů stolního
tenisu, ale i pro širokou veřejnost.
Po několika letech dochází ke změně
termínů tréninků, hrajeme každou středu a
pátek od 14,45 do 16,15 hodin.
V tuto dobu rády přivítáme i nové hráče
starší šesti let. Vítáni jsou chlapci i děvčata.
Marie Nesměráková a Vlaďka Zralíková
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PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK MODRÁ KOTVA LIBĚCHOV

VZPOMÍNKA NA LÉTO

Léto s prázdninami už skončilo. Tak mu věnujme alespoň vzpomínku. Co jsme v létě zažili? Samozřejmě
jsme byli na táboře nedaleko Horažďovic v jižních Čechách. Tábořili jsme přímo pod zříceninou hradu
Prácheň u břehu zlatonosné řeky Otavy. Strávili jsme zde celý první týden v srpnu. I když jsme tam byli
jen týden, stihli jsme toho opravdu hodně. Účastníků bylo 17, zážitků však nepočítaně.
Nejoblíbenější kratochvílí všech bylo asi koupání. Děti stavěly malé přehrady a cákaly se. Hluboko tu moc
nebylo, tak si zde užívali i méně zkušení plavci. Chodili jsme na výlety do Horažďovic, navštívili jsme hrad
Rabí. Byli jsme si zaplavat v aquaparku Horažďovice. Podívali jsme se do muzea sirek v Sušici. Sjeli jsme
si Otavu ze Sušice až k nám do tábořiště.
Celý tábor nám dělal společnost hrabě Drákula. Děti při soutěžích získávaly česneky, které jsou důležité
při boji s upíry. Souboj mezi družstvy byl velice těsný a napínavý. Nechyběla ani stezka odvahy, které se
každý
mohl
dobrovolně
zúčastnit.
Drákulu jsme na konci tábora úspěšně
porazili. Při zakončení hry nechyběla ani
sladká odměna pro vítěze i poražené.
Počasí nám docela přálo, i když v jiných
koutech naší krásné zemičky tomu tak
nebylo. Na konci týdne byla hladina
Otavy zvednutá. Tábořiště sice v ohrožení
nebylo, ale řeka na sjíždění bezpečná
nebyla. Proto jsme náš putovní tábor,
který měl následovat další týden, bohužel
z bezpečnostních důvodů museli zrušit.

LIBĚCHOV PLNÝ
STRAŠIDEL
Letos se místo „Vodáckého
odpoledne“
konal
„Liběchov plný strašidel“ závod pro rodiny s dětmi
v hledání strašidel.
Vše
vypuklo v neděli 12. 9. ve
14.00 hodin. Závodu se
zúčastnilo 31 družstev. Při
registraci dostalo každé družstvo mapku Liběchova a
zašifrované nápovědy, kde se jaké strašidlo nachází.
Na trati závodníci mohli potkat dvanáct strašidel –
byli to Lakomec, Smrtka, Upíři, Vodník, Kat,
Marnotratná hraběnka, Školní raraši, Uškrcený
mnich, Bludičky, Rytíř, Ohnivec a ještě „Bílá paní“,
která všem zbloudilým poutníkům ochotně poradila
cestu. Na všechny děti v cíli čekala sladká odměna.

A CO BUDEME DĚLAT V ZIMĚ?
Nejsme žádní medvědi, abychom přes
zimu usnuli na vavřínech. Ještě v říjnu
pojedeme na chatu do Kokořínska. Čeká
nás „Zamykání Labe“, Halloween…
A co bychom to byli za vodáky,
kdybychom si přes zimu na vodu nesáhli?
Budeme chodit plavat do bazénu
v Mělníku.
Ani
na
liběchovskou
veřejnost
nezapomeneme.  Opět se můžete těšit
na Mikulášskou besídku a Karneval, který
budeme pořádat spolu s městem Liběchov.
Také se můžete těšit na Betlémské světlo.

A ještě novinka!!! Abychom zkrátili dětem čekání na Ježíška a rodičům to ulehčili s přípravou
na Štědrý den, budeme pro děti pořádat 23. 12. odpoledne „Kotvácké Vánoční Hry“.
Pokud Vás a Vaše děti naše činnost zaujala, kontaktujte nás a přijďte se podívat na naši schůzku .
VÍCE FOTEK, KALENDÁŘ AKCÍ, KONTAKTY A DALŠÍ INFORMACE NA HTTP://MODRAKOTVA.DAWON.EU/
Marie Šubrová
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JEŠOVICE – PŘEHLED AKCÍ 2010
PROBĚHLO 27. 8.

OLYMPIÁDA TROCHU JINAK

PROBĚHLO 25. 9.

ZAJÍMAVOSTI VĚDY A TECHNIKY (PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI OKOLÍ JEŠOVIC)

PROBĚHLO 27. 9.

RUKODĚLNÉ ODPOLEDNE (PODZIMNÍ VÝZDOBA)

22. 10.

ZAJÍMAVOSTI VĚDY A TECHNIKY (CO DOKÁŽE ČLOVĚK)

OD 17:30 HODIN

23. 10.

PODZIMNÍ PĚŠÍ VÝLET PRO ŽENY (4. ROČNÍK)

SRAZ V 8:30 U LÍPY

23. 10.

DOBROČINNÁ TOMBOLA (2. ROČNÍK)

OD 17:00 HODIN

27. 10.

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

SRAZ V 18:00 U LÍPY

25. 11.

RUKODĚLNÉ ODPOLEDNE (VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ)

OD 16:00 HODIN

26. 11.

ZAJÍMAVOSTI VĚDY A TECHNIKY (CESTOVÁNÍ PO INDII)

OD 17:30 HODIN

PROSINEC

PO DOMLUVĚ KAŽDÝ TÝDEN NÁCVIK KOLED

5. 12.

PUTOVÁNÍ ZA MIKULÁŠEM

SRAZ V 17:00 U LÍPY

10. 12.

ZAJÍMAVOSTI VĚDY A TECHNIKY (VÁNOČNÍ ZVYKY CELÉHO
SVĚTA)

OD 17:30 HODIN

23. 12.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ U LÍPY (4. ROČNÍK)

OD 17:00 HODIN

NENÍ-LI UVEDENO MÍSTO SRAZU, AKCE SE KONÁ VE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI V JEŠOVICÍCH.
DOTAZY, NÁPADY A PŘIPOMÍNKY NA ADRESE VLADKA.ZRALIKOVA@SEZNAM.CZ NEBO NA TEL.: 608 157 016.

NÁMOŘNICKÝ DĚTSKÝ DEN
Dětský den proběhl v sobotu 29. května na ješovickém
fotbalovém hřišti. Disciplíny souvisely s mořem, vodníky,
námořníky, zkrátka se vším vodním. Kromě přetahování
lanem byly ostatní úkoly pro jednotlivce, např. děti nosily na
hlavě misku s vodou (k dispozici měly holínky a pláštěnku),
lovily rybičky, mušličky, házely míček do rybí pusy, prutem
opatřeným magnetem chytaly různé druhy ryb apod. Veliký
úspěch měla jízda na voru po kulatinách, slalom v ploutvích,
v brýlích a se šnorchlem a hledání dušiček v hrníčkách, při
kterém děti chytal hastrman. Počasí nám letos přálo a pěkný
zážitek z dětského dne byl zakončen ochutnávkou kuchařských
výtvorů ješovických žen během soutěže Ješovický koláček.
Vlaďka Zralíková

PODĚKOVÁNÍ

DĚKUJEME TĚM, KTEŘÍ PODPOŘILI DĚTSKÝ DEN VĚCNÝM NEBO FINANČNÍM DAREM:
Město Liběchov, Běloubek M., Homolka J., Janda J., Kucej F., Miřatský L., Přáda B., Řehák T., Šabák F.,
Šťastný A., Trubičková M., Zralíková V., Živčáková J. (cukrárna v Liběchově)
Občanské sdružení Ješovický posel také děkuje všem, kteří pomáhali s organizací
Dětského dne a Ješovického koláčku.
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JEŠOVICKÝ KOLÁČEK

Na prvním místě se společně umístily:
Běloubková V. (koláčky)
Kutáčová M. (mraky)
Miřatská M. (piškot s krémem)
Plicová J. (šátečky s tvarohem)
Poláková M. (rumák)
O druhé místo se podělily:
Čičmancová I. (ořechová bábovka)
Groesslová A. (piškot s polevou a ananasem)
Kasalová B. (koláč s marmeládou)
Miřatská J. (ovocný koláč)
Vondálová M. (rebarborový koláč)

Soutěže se zúčastnilo dvanáct vzorků, což je o jeden více než
v loňském roce, a opět jsme si všichni pochutnali.

Zralíková V. (bábovka, perník)

MÁJOVÝ VÝLET PRO ŽENY NA KOLECH
Letos v květnu se ješovické ženy již počtvrté vydaly na
jednodenní májový výlet na kolech. Projely jsme trasu,
kterou jsme jely před čtyřmi roky – projely jsme Tupadly a
za nimi Hluboký a Vidimský důl, pak nás cyklostezka
dovedla přes Vidim před Jestřebici a odtud jsme již vesele
sjížděly z kopce dolů Šemanovickým, Truskavenským a
Zimořským dolem přes Zimoř a Želízy až domů do Ješovic.
Počasí bylo opět (již počtvrté) slunečné a výlet se velice
vydařil.
Vlaďka Zralíková

OLYMPIÁDA TROCHU JINAK – 2. ROČNÍK
Poslední srpnový pátek byl ve znamení úsměvného
rozloučení s prázdninami. Děti opět soutěžily v sedmi
disciplínách, které se skládaly ze dvou částí – sportovní
výkon bez omezení a sportovní výkon s handicapem.
Měřených bylo 6 disciplín – hod oštěpem, hod kuželkou, vrh
koulí, skok do dálky, slepecká dráha a slepecká kopaná.
Sedmou neměřenou disciplínou byl siamský běh, který si
vyzkoušely nejen děti, ale pro pobavení i většina přítomných
dospělých. Dvojice se pokoušely běžet k metě a přitom
k sobě měly svázané trupy a nohy. Nejen poslední disciplínu,
ale i celou olympiádu jsme si všichni užili. Jediným malým
nedostatkem bylo deštivé a studené počasí. Doufejme, že
příští konec prázdnin bude teplejší a sušší.
Vlaďka Zralíková
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O TÝDNU VĚDY A TECHNIKY
Týden vědy a techniky je nejrozsáhlejší vědecký festival v České republice. Koná se každoročně v měsíci listopadu a v roce 2010
proběhne již v pořadí 10. ročník. Široká veřejnost a především studenti středních škol mají možnost nahlédnout do nejrůznějších
laboratoří a knihoven a poznat, jak se dělá věda. Badatelé z výzkumných pracovišť Akademie věd ČR připravují širokou nabídku
exkurzí, přednášek, výstav a diskusních večerů, ve kterých představují své výzkumné projekty, předvádějí nejmodernější vědecké
přístroje a experimenty a přibližují návštěvníkům nejnovější trendy v oblasti vědy. Tento kulatý ročník se uskuteční ve dnech 1. –
7. listopadu 2010 ve městech Praha, České Budějovice, Brno, Olomouc, Ostrava a na dalších místech v České republice. Přednášky,
vědecké kavárny, výstavy či jinou formu prezentace nabízí celkem 54 ústavů Akademie věd ČR.

ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ FYZIOLOGIE A GENETIKY AV ČR, v. v. i.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 4. a 5. listopadu
od 8:00 do 15:00 hodin
Místo konání: Rumburská 89, Liběchov

Kontakt: Ing. Dagmar Bočáková,
Středisko vědecko-technických informací, tel.: 315 639 554, e-mail: knihovna@iapg.cas.cz
Před exkurzí do laboratoří se uskuteční promítání pořadů Popularis týkajících se témat zpracovávaných v ústavu:

Hříčky přírody ● Kmenové buňky – výzkum pokračuje ● Stádo z kontejneru

Při exkurzi mohou zájemci navštívit Laboratoř vývojové biologie, Laboratoř biochemie a molekulární
biologie zárodečných buněk, Laboratoř buněčné regenerace a plasticity, Laboratoř genetiky ryb,
Laboratoř genomiky živočichů, Laboratoř biologie nádorů.


Více informací o ústavu naleznete na www.iapg.cas.cz, více informací o Týdnu vědy a techniky na www.tydenvedy.cz.
INZERCE

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
15. LISTOPADU 2010.
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SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBĚCHOV
KONANÉ VE DNECH 15. – 16. 10. 2010

PRO LIBĚCHOV A JEŠOVICE
Vážení spoluobčané,
již za několik dnů dáte v komunálních volbách svůj hlas devíti novým zastupitelům Města
Liběchov pro další volební období. O Vaše hlasy se znovu uchází sdružení nezávislých
kandidátů „Pro Liběchov a Ješovice“, asociace lidí, které jste svými hlasy podpořili při
komunálních volbách v roce 2002 a opakovaně na podzim roku 2006.
Díky Vaší důvěře jsme v uplynulém volebním období mohli usilovat o rozvoj Liběchova.
Největším a zároveň nejtěžším úkolem pro nás byla rozestavěná čistírna odpadních vod a
kanalizace v našem městě. Po dokončení výstavby infrastruktury v lokalitě Třešňovka
nastal čas zdlouhavých a komplikovaných jednání o možné dostavbě kanalizace. V průběhu
roku 2008 tato jednání zastavil požadavek, aby byla vrácena finanční dotace, kterou
Liběchov obdržel roku 1992, a to ve výši 27 milionů korun. Tuto hrozbu se naštěstí podařilo
odvrátit. Následující rok 2009 byl pak završen úspěchem – Liběchovu byla přiznána
podpora z finančních prostředků EU na dostavbu ČOV a kanalizace.
Ve zmíněném období však probíhaly i další práce v obci, rozsahem menší, ale rovněž velmi
potřebné. Za nejdůležitější z nich považujeme opravy v budově základní školy, zejména
rekonstrukci chlapeckých a dívčích toalet a výměnu oken. Jsme rádi, že naše děti mají po
letech ve škole pěkné sociální zázemí a že výměnou oken se zásadně zlepšila hygiena
vyučování. Obnoven byl také park na začátku aleje.
Víme, že ne všechno se nám povedlo dokonale a že ještě zbývá spousta prostoru pro
zlepšování. Klademe přitom důraz na pečlivé zvažování, jak co nejúčelněji nakládat s
finančními prostředky od státu, jichž není mnoho.
Naše město pro nás stále představuje základ, vnímáme ho jako spojení místa a lidí, na nichž
nám záleží, a kteří si zaslouží naši úctu.
Děkujeme Vám za Vaši podporu.
Sdružení nezávislých kandidátů „Pro Liběchov a Ješovice“

VOLEBNÍ STRANA Č. 1
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Josef Ulman
Markéta Němcová
Roman Kleinert
Lenka Staščáková
Jaromír Kubec
Alena Juhászová
Ing. Tomáš Kučera
Jaroslav Groh
Zdeněk Miřatský
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