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Vážení spoluobčané,
naposledy v letošním roce za Vámi přichází liběchovský Zpravodaj. Na úvodních stránkách ještě rekapituluje
výsledky říjnových voleb do městského zastupitelstva a seznámí Vás se složením jednotlivých výborů.
Aktuálně informuje o dění ve školských zařízeních v našem městě a také o činnosti místních klubů a sdružení.
A jako každý rok, i tentokrát má prosincové číslo Zpravodaje milou povinnost - na jediném místě Vám podává
řadu pozvánek a oznámení o akcích, na které se můžeme těšit nejen o Vánocích, ale již v průběhu celého
adventního období. Těm, kteří se nám snaží zpříjemnit předvánoční (někdy trochu uspěchaný) čas, patří náš dík.
Všem našim čtenářům i přispěvatelům ze srdce přejeme spokojené, klidné Vánoce a dobrý rok 2011.
Na shledanou v novém roce!
Josef Ulman, starosta
a zastupitelstvo města Liběchov

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
VÝSLEDKY VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA OBCE
KONANÝCH VE DNECH
15. 10. – 16. 10. 2010
Jméno, příjmení, počet hlasů
zvolených členů zastupitelstva:
Volební strana č. 1
Pro Liběchov a Ješovice (6 mandátů)
Josef Ulman (351)
Roman Kleinert (348)
Alena Juhászová (291)
Lenka Staščáková (269)
Markéta Němcová (296)
Jaromír Kubec (266)
Volební strana č. 2
Šance pro Liběchov (3 mandáty)
Pavla Veverková (200)
Vladimíra Zralíková (196)
Kamil Janatka (191)
Jméno, příjmení, počet hlasů
náhradníků:
Volební strana č. 1
Pro Liběchov a Ješovice
Tomáš Kučera (273)
Zdeněk Miřatský (310)
Jaroslav Groh (330)
Volební strana č. 2
Šance pro Liběchov
Lenka Čvančarová (153)
Jan Rodr (172)
Josef Bílek (113)
Jaroslav Čížek (161)
Kateřina Mikysková (106)
Jaroslav Došek (141)

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBĚCHOV
KONANÉ DNE 8. 11. 2010
Na ustavujícím zasedání byl starostou města Liběchov pro volební
období 2010 – 2014 zvolen pan Josef Ulman, místostarostou byl zvolen
pan Roman Kleinert. Zastupitelstvo v souladu s platnými legislativněprávními předpisy určuje, že pro výkon funkce starosty města bude
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Zastupitelstvo města Liběchov zřídilo výbory a zvolilo předsedy a členy výborů:
Finanční výbor:
Lenka Staščáková (předseda), členové: Jaromír Kubec, Iveta Kudriová, Ing. Jan
Říha
Kontrolní výbor:
Markéta Němcová (předseda), členové: Alena Juhászová, Ing. Pavla Veverková
Tiskový výbor:
Alena Juhászová (předseda), členové: Mgr. Andrea Vítová, Ing. et Mgr. Vladimíra
Zralíková
Výbor pro mládež, kulturu a sport:
Jaromír Kubec (předseda), člen Ing. Kamil Janatka, Ing. et Mgr. Vladimíra
Zralíková
Výbor pro rozvoj a vzhled Liběchova a Ješovic:
Ing. Pavla Veverková (předseda), členové: Ing. Kamil Janatka, Roman Kleinert
Dále na programu jednání: odměny neuvolněných členů ZM, smlouva o poskytnutí
podpory ze SFŽP ČR, rozpočtové opatření č. 4/2010, diskuse.
Zápis z jednání byl zveřejněn na úřední desce MěÚ v Liběchově a je
k nahlédnutí na internetových stránkách www.libechov.cz.
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KANALIZACE A ČOV LIBĚCHOV
Považuji za nutné informovat Vás o skutečnosti, že čistírna
odpadních vod v Liběchově se spouští do komplexních zkoušek
a následně bude uvedena do zkušebního provozu. K tomu je
zapotřebí, aby na čistírnu natékaly splašky. Proto žádám ty
vlastníky nemovitostí, kteří mají vyvedené domovní přípojky
na pozemek, aby neváhali a své nemovitosti připojili na
kanalizační systém města Liběchov. Předpověď počasí není
příznivá, hrozí mrazy, proto si dovoluji požádat, abyste
neodkládali připojení svých nemovitostí. K vyřízení nutné
administrativy se dostavte, prosím, do kanceláře MěÚ
Liběchov, schůzku si můžete sjednat předem s pracovnicemi
kanceláře na telefonu 315 697 016.
Josef Ulman, starosta

OD 1. LISTOPADU 2010 JE V PROVOZU

DĚTSKÁ

Zrušení Obvodního oddělení Policie ČR
Liběchov

AKUTNÍ AMBULANCE
V NEMOCNICI V MĚLNÍKU:
PONDĚLÍ – PÁTEK:
18:00 – 22:00 hod.
SOBOTA – NEDĚLE:
10:00 – 12:00 hod.
14:00 – 18:00 hod.
Mimo uvedené hodiny nebudou již pacienti ošetřeni; pořadí
pacientů určuje lékař.
Službu poskytuje lékař, jehož prvořadým úkolem je práce na
novorozeneckém oddělení.
V případě nutnosti musí pacienti vyčkat jeho příchodu.

Oproti původně plánovanému skončení činnosti Obvodního
oddělení Policie ČR v Liběchově k 1. 1. 2011 bylo toto
oddělení z technických a zejména personálních důvodů
zrušeno již k 14. 11. tohoto roku. Město Liběchov bude
policejně zajišťovat Obvodní oddělení v Horních Počaplech.
Podle sdělení představitelů krajského ředitelství správy
Středočeského kraje pocítí občané tyto změny co nejméně,
útvar v Horních Počaplech patří v rámci Středočeského kraje
mezi nejméně zatížené, tudíž je schopen zajistit bezpečnost a
ochranu veřejného pořádku také v našem městě.
Součástí zmíněné redislokace je rovněž přesun kynologické
skupiny do Neratovic; budeme tedy moci i nadále plně
využívat jejich okamžitou pomoc v našem regionu.
Kontakty:
OOP Horní Počaply 974 876 760, 315 692 299
tísňová linka
158

telefon: 603 880 425
(zdroj: www stránky Nemocnice s poliklinikou Mělník)
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Josef Ulman, starosta

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV

V měsíci říjnu navštívili žáci prvního stupně
výstavu Království železnic v Praze (1. – 5. ročník)
a dále zhlédli divadelní představení Divadla
Koloběžka, které za nimi přijelo do školy (1. – 3.
ročník).
Dne 6. 10. 2010 žáci 6. – 8. ročníku navštívili
v rámci výuky fyziky a dějepisu Hvězdárnu v Praze
– Ďáblicích. Zde pod vedením absolvovali
přednášku o planetách a jejich pozorování. Poté
měli rovněž možnost samostatně si vyzkoušet práci
s dalekohledy.
Téhož dne pro žáky 9. ročníku v rámci výuky
fyziky proběhla exkurze v EMĚ Horní Počáply. Od
průvodce jim byl podán podrobný výklad o výrobě
elektrické energie.
12. 10. se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili exkurze do
VOŠ a SPŠS v Novém Boru. Tato exkurze se týkala
možností dalšího výběru povolání. Ve sklářském
učilišti jim byla vysvětlena výroba skla a jeho další
zpracování – broušení, rytí, malování. Některé
techniky si pak někteří sami vyzkoušeli.
Dne 2. 11. 2010 žáci druhého stupně navštívili
v rámci Zdravého životního stylu a prevence
dýchacího onemocnění Solnou jeskyni v Mělníku.
5. 11. 2010 proběhla výstava Vzdělávání v MKD
Mělník. Žákům 9. tříd se zde představilo na čtyřicet
středních škol a učilišť. Poslouží jim to pro lepší
volbu budoucí školy po ukončení školní docházky.
V průběhu měsíce listopadu ještě proběhne beseda
pro žáky 9. třídy na Úřadu práce v Mělníku.
Pro žáky prvního stupně proběhla 2. 11. 2010
výuka dopravní výchovy na Dopravním hřišti
v Mělníku. Dále jako každoročně navštíví
Svíčkárnu v Šestajovicích.
Na prosinec chystají žáci prvního stupně třídní
besídky a zhlédnou další divadelní představení. Pro
celou školu přijede paní Remzová z Regionálního
muzea v Mělníku popovídat dětem o vánočních
zvycích „Od adventu do Vánoc“.
Žáci druhého stupně by v adventním čase rádi
pozvali všechny příznivce vánočních koled na
Zpívání na schodech. To se uskuteční na vstupních
schodech do areálu základní školy.
S tímto
vystoupením se budou dále prezentovat na
Mikulášské besídce v Liběchově.
Magdaléna Bošková, učitelka ZŠ
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Na dveře ťukají Vánoce,
na ty se těšíme velice.
Mám zas dárků dost a dost,
milým doma pro radost.
Školní rok jsme začali 1. září 2010. Kolektiv
MŠ se těšil na svoje „zlatíčka“, kterých se
sešlo v tomto roce čtyřicet. Od ledna 2011
plánujeme otevřít třetí třídu (k Beruškám a
Motýlkům přibudou Včeličky) a celkový počet
dětí vzroste na padesát. „Hola, hola, bude nás
plná škola!“
Opět jsme si pro děti připravili několik
stálých, ale i nových akcí, které nám zpestří
život v MŠ. Zhlédli jsme divadelní
představení
Budulínek
a
Perníková
chaloupka, v keramickém kroužku si děti
vymodelovaly jabloň a misku ve tvaru
rozkrojeného jablka. Pokračuje též kroužek
angličtiny,
aerobiku,
logopedie
a
předplavecká výuka.
Zvládli jsme i výlet na Mělník, který se
uskutečnil 2. listopadu 2010. A jaké to bylo?
SUPER!
Cestovali jsme autobusem i vlakem. Navštívili
jsme muzeum, kde se konala výstava na
téma: „ŽIVOT NA TVRZI RENESANČNÍHO
RYTÍŘE“. Děti byly nadšené, jelikož si mohly
postavit hrad, pohrát si s rytíři a koňmi.
Chlapci měli možnost vyzkoušet si opravdové
brnění, štíty, děvčatům moc slušely dobové
šaty. Zkusily si psát a kreslit brkem
namočeným v inkoustu, svezly se na
dřevěném koni a v ruce držely kopí, házely
kroužky na tyč, kreslily erby....
Podívali jsme se do Kostela sv. Petra a Pavla,
pokochali jsme se vyhlídkou na soutoku Labe
s Vltavou.
Cestou na vlakové nádraží jsme se ještě
zastavili na chvilku u rybníčku s kačenkami a
nutriemi.
Jízda vlakem byla krátká (příště vymyslíme
delší výlet, abychom si jízdu více užili). Tolik
práce nám dalo vyšplhat se do vagónu a hned
jsme ty vysoké schody museli zdolávat dolů.
Děti si celý výlet krásně užily a zvládly ho v
pohodě. Musíme je pochválit za vzorné
chování v dopravních prostředcích a vytrvalé
nožičky.

 Okénko do minulosti:
V loňském roce jsme v červnu vyjeli s 21 dětmi
na školu v přírodě do Krkonoš. Týden plný
zážitků děti strávily Na Rychlově u Benecka.
Všichni byli spokojeni a doufáme, že i v letošním
školním roce se nám podaří uskutečnit týden
nabitý drobrodružstvím a zábavou.
Chtěli bychom poděkovat:
•
MěÚ Liběchov za úhradu dopravy
•
paní Ottové za celotýdenní první pomoc
•
panu Grohovi, paní Himlové, paní Živčákové
a rodičům za sponzorské dary
•
žákům ZŠ a MŠ Liběchov za pomoc při
túrách.
 Okénko do budoucnosti:
V nejbližší době se budeme těšit na další
divadelní
představení,
lekce
keramiky,
Mikuláškou nadílku, Vánoční výrobní dílnu pro
rodiče s dětmi a samozřejmě na Vánoční
besídku.
Kdo bude mít zájem se na chvilku zastavit v
předvánočním shonu, může se přijít na nás
podívat. Uvidíte děti zpívat, tančit, cvičit a
recitovat.
Další aktuální informace o dění v naší školce
a fotogalerii naleznete na webových stránkách
www.mslibechov.webnode.cz
za kolektiv MŠ Hana Štruplová

Na výstavě „Život na tvrzi renesančního rytíře“
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SPORTOVNÍ KLUB LIBĚCHOV

TŘIKRÁT DĚKUJI
Poděkování panu Miroslavu Slavíkovi
k sedmdesátým narozeninám
Nejsem pamětník ani místní starousedlík, abych
mohl dostatečně poděkovat za všechno, co pan
Miroslav Slavík udělal pro Sportovní klub
Liběchov. Mohu hodnotit pouze dobu, po kterou
stál a stojí nade mnou a hlídá nejen mé kroky. Je
to jen asi 25 let. Od dob, kdy začaly mé první
fotbalové zkušenosti, jsem v klubu poznal dost
trenérů a funkcionářů, kteří postupně přicházeli
a hlavně odcházeli, ale jediný, kdo tu stále byl a
jako pilíř držel hlavní zátěž, byl pan Slavík. Byl to
on, který nás jako žáčky učil fotbalovým
dovednostem a v době zápasu objížděl Škodou
1203 okolní vesnice a nabíral nezodpovědné
hráče, kteří se nedostavili k odjezdu. Mě nabíral
v Želízích - stal se ze mě fotbalista. Děkuji
poprvé.
Vydržel to s námi, i když jsme jako dorostenci
začali mít jiné starosti, a byl to on, kdo nás
přivedl mezi dospělé a dostal nás do „velkého
fotbalu“. Na svůj první zápas za „chlapy“ nikdy
nezapomenu. Pan Slavík mě jako dorostence
postavil do základu na pravého obránce! Nikdy
předtím jsem na tomto postu nehrál, o poločase
jsem střídal, vyslechl si pár „pochval“ a už nikdy
jsem jako obránce nenastoupil. Pan Slavík mě
ale podržel – stavěl mě jen do útoku a jen
chvilku, abych toho zkazil co nejméně – stal se ze
mě střelec! Děkuji podruhé.
Když mezi hráči došlo ke generačnímu střetu a
starší hráči opustili klub, byl to opět on, jediný
pilíř, který držel klub nad vodou a z bahna
nejnižších soutěží nám pomohl vyškrábat se
nahoru. Když jako předseda fotbalového oddílu
povýšil na předsedu celého Sportovního klubu,
začal nám předávat fotbalové funkce. Většina
funkcí postupně spadla na mě a nakonec mi před
třemi lety předal i funkci nejvyšší – stal se ze mě
předseda SK. Tak to Vám pěkně děkuji - potřetí!
Takto děkovat by však mohli i další lidé, a to
hned z několika generací, za práci, která není
vidět a kterou málokdo dostatečně ocení. Nejen
fotbalový život je neustále v pohybu, hráči,
trenéři, funkcionáři přicházejí a odcházejí, ale
jedna věc se nemění, pan Slavík zůstává jako
fyzická i morální opora klubu! Doufám, že tomu
tak bude ještě mnoho let.
S úctou Štěpán Hladký
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www.sklibechov.cz

ODDÍL STOLNÍHO TENISU

Regionální přebory mládeže
ve stolním tenisu
V sobotu 6. listopadu se v Nelahozevsi uskutečnily regionální
přebory mládeže regionu Mělník ve stolním tenisu. V jednom
dni změřili síly mladší žáci, starší žáci a dorostenci. V kategorii
mladších žáků startovala i trojice mladších žákyň z oddílu SK
Liběchov. Z výsledků je vidět, že hráči SK Liběchov patří
v regionu k nejlepším. Jan Žiačik a Ivan Zralík jsou
přeborníky ve dvouhře, navíc jsou společně i přeborníky ve
čtyřhře.
Pochvala náleží všem zúčastněným hráčům, ale samozřejmě
největší pochvalu zaslouží svěřenci Marie Nesměrákové.
Mladší žáci:
1. Žiačik Jan, SK Liběchov – přeborník regionu Mělník
2. Pekarovič David, TJ Neratovice
3. Procházka Jakub, Sokol Dřínov
Zelenka Jakub, SK Liběchov
Čtyřhra:
1. Dvořák Jan a Pekarovič David, TJ Neratovice – přeborníci regionu Mělník
2. Zelenka Jakub a Žiačik Jan, SK Liběchov
3. Benda Marek a Procházka Jakub, Sokol Dřínov
Bechyňa Štěpán a Struneček Lukáš, Dynamo Nelahozeves
Starší žáci:
1. Zralík Ivan, SK Liběchov - přeborník regionu Mělník
2. Procházka Jakub, Sokol Dřínov
3. Pekarovič David, TJ Neratovice
Šlechta Martin, TJ Neratovice
Čtyřhra:
1. Zralík Ivan a Žiačik Jan, SK Liběchov - přeborníci regionu Mělník
2. Šlechta Martin a Vejvoda Jakub, TJ Neratovice
3. Dvořák Jan a Pekarovič David, TJ Neratovice
Möglich Lukáš a Procházka Jakub, Sokol Dřínov
Dorost:
1. Gecašek Marek, Dynamo Nelahozeves - přeborník regionu Mělník
2. Zralík Ivan, SK Liběchov
3. Točík Radek, Dynamo Nelahozeves
Točík David, Kralupy
Čtyřhra:
1. Gecašek Marek a Točík Radek, Dynamo Nelahozeves - přeborníci regionu Mělník
2. Möglich Lukáš a Zralík Ivan, Sokol Dřínov a SK Liběchov
3. Kerner Daniel a Točík David, Dynamo Nelahozeves a Kralupy
Šlechta Martin, Vejvoda Jakub, TJ Neratovice

SK LIBĚCHOV
POŘÁDÁ

VÁNOČNÍ TURNAJ

__________________________________
KDE: TĚLOCVIČNA ZŠ A MŠ LIBĚCHOV
KDY:

V PÁTEK 3. PROSINCE 2010
OD 15 HODIN

KDO: MLADŠÍ A STARŠÍ ŽÁCI

Kroužek stolního tenisu
pro začátečníky
Děti, které začínají se stolním tenisem,
navštěvují kroužek určený pro
začátečníky.
Tento kroužek začal nově fungovat při
Základní škole a mateřské škole
Liběchov od listopadu tohoto roku.
Každý pátek se děti zdokonalují ve hře
za zeleným stolem pod vedením Marie
Nesměrákové.
_____________________________________

mladší žáci

Za oddíl stolního tenisu Vlaďka Zralíková

starší žáci
foto: Vlaďka Zralíková
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ŠIPKY NA FORMANCE:

DOVOLUJI SI VÁS JMÉNEM ŠIPKOVÉHO KLUBU

TENTOKRÁT NE

SOKOL FORMANI LIBĚCHOV
POZVAT NA JIŽ 13. ROČNÍK

Doposud jsem přispíval do zpravodaje články o
šipkách na Formance. Tentokrát nechám šipky a
Formanku stranou, nedá mi to a rád bych se vrátil
k létu a prázdninám.
Vloni jsem si pořídil psa, fenku aljašského
malamuta. Malamuti jsou plemeno, které potřebuje
pohyb, a proto s mojí čubinkou jezdím každý den
na kole po polních a lesních cestách mezi Hubiní a
Mordlochem. Tím se dostávám k létu a
prázdninám. Na jedné z vyjížděk jsem potkal
skupinku lidí, různého věku. Každý z nich měl
igelitovou tašku a sbírali po lese nikoliv houby, ale
odpadky. Podotýkám, že to nebyl nikdo ze Želíz,
Liběchova ani Ješovic. Přiznám se, že kdyby se mě
v té chvíli někdo z nich zeptal na cestu, tvrdil bych,
že jsem sem zabloudil čistě náhodou, že to tu vůbec
neznám. Docela dost jsem se styděl. Od té doby si v
lese nedovolím zahodit sebemenší papírek, naopak
čas od času nějaké smetí seberu a odvezu do
popelnice.
Možná bychom se od této skupinky lidí mohli
poučit a začít každý sám u sebe. A nejen v lese.
Příkladem by nám mohli jít místní myslivci. Jejich
posed na cestě podél lesa mezi bývalým smeťákem
a Ješovicemi, to je „vizitka“. Plechovky, plastové
lahve, krabičky od cigaret, kus koberce, upadlá část
stříšky a další odpadky.
Co dodat…
Záleží na každém z nás, kde budeme žít.
Jiří Kutín

VÁNOČNÍHO TURNAJE
PÁRŮ V ŠIPKÁCH

Letos podruhé se turnaj hraje
„O pohár starosty města Liběchov“.
V turnaji se hraje v párech, které jsou losovány
vždy tak, aby spolu hrál registrovaný hráč
s neregistrovaným.
Šanci na výhru má tedy každý,
záleží na štestí při losu
a samozřejmě také na předvedené hře.

Turnaj se hraje

25. 12. 2010 od 16:00 hodin
v Liběchově na Formance.
Hráči se mohou přihlásit kdykoli,
nejpozději však pět minut
před začátkem turnaje.

_____________________________________
Těšíme se na Vaši hojnou účast.
Jiří Kutín a ŠK Sokol Formani Liběchov
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Střední odborné učiliště v Liběchově
Boží Voda, část obce Liběchov, byla v 19. století
považována vzhledem ke své krásné poloze a okolí za
klimaticky léčebné letovisko, které lákalo malebnou
krajinou, bohatstvím lesů, příznivým podnebím a
úhlednou úpravou obce. Byly zde založeny pramenné
lázně, u nichž byl původně vystavěn pavilon, v roce
1804 přebudovaný Pachty z Rájova. Dnes se v těchto
místech nachází Střední odborné učiliště Liběchov,
jehož zřizovatelem je Středočeský kraj. Jedná se o
školu státní, která přijímá žáky do učebních oborů
Zahradnické práce – floristické práce, Opravářské
práce, Ubytovací a stravovací služby – Kuchařské
práce, Zahradník, Prodavač – Florista, Opravář
zemědělských strojů a Zemědělec – Farmář. Kromě
výučního listu škola žákům poskytuje také získání
řidičského oprávnění skupiny „B“ a „T“ i výuku
cizích jazyků, němčiny a angličtiny. Ve všech oborech
se také vyučují základy práce na PC. Hlavním úkolem
je naučit učně dovednostem ve zvoleném oboru podle
jejich schopností, navázání na vědomosti ze základní
školy a individuální postup při osvojování vědomostí
a návyků. Žáci mají možnost ubytování v Domově
mládeže a samozřejmostí je zde poskytování
celodenního stravování ve školní jídelně.
Absolventi
naší
školy
nacházejí
uplatnění
v zahradnických firmách, a to při pěstební či
aranžérské činnosti, v prodeji zahradnických komodit,
v opravnách zemědělských a stavebních strojů, dále
jako servisní pracovníci zemědělských strojů a
zařízení či jako řidiči speciálních strojů. Pro výuku
zahradnických prací je škola vybavena na vysoké
úrovni skleníky, pozemky, zemědělskou technikou
atd. Pro kuchařské práce je k dispozici cvičná
kuchyňka a školní kuchyně. Kuchaři se uplatní v
různých stravovacích zařízeních. Novinkou na naší
škole je otevření ,,Praktické školy“, která je
průkopníkem v této oblasti na Mělnicku. Škola
přijímá žáky ze Speciálních škol, kteří mají různý
stupeň
zdravotního
postižení.
Za
použití
Individuálního vzdělávacího programu jsou tyto děti
pod odborným vedením schopny zvládnout základy
učebního oboru a úspěšně se zapojit do normálního
života. Důraz je kladen zejména na vypěstování
pozitivního vztahu k práci, na rozvoj komunikačních
dovedností, základní orientaci v celospolečensky
závažných problémech, kultivaci osobnosti, výchovu
ke zdravému životnímu stylu, dosažení maximální
možné míry samostatnosti a posílení předpokladů
sociální integrace žáků. Absolventi Praktické školy se
mohou v rámci svých možností a individuálních

schopností uplatnit přiměřeným výkonem při
pomocné práci ve zdravotnictví, v sociální péči a
službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství,
případně na chráněných pracovištích.
Vedení školy také prosazuje vzdělávání všech
zaměstnanců jak pro účely pedagogické a výchovné,
tak k získávání dovedností potřebných pro vyplnění
volného času učňů a samozřejmě i pro práci v oblasti
sociálně právní pomoci. Například funkci výchovné
poradkyně zde zastává Ing. Lenka Liederhausová, na
kterou se mohou žáci školy obrátit se svými
problémy, navíc v prostorách, kde mají zaručené
soukromí.
A co poskytuje škola pro širokou veřejnost?
• aranžování misek, váz, vázání svatebních,
dárkových a smutečních kytic, příležitostní vazby,
keramika
• pěstování a ošetřování květin, rostlin a okrasných
dřevin
• pěstování venkovních a skleníkových květin,
základy sadovnictví
• základy vazačské tvorby pro různé příležitosti
• údržba automobilů, drobné opravářské práce nejen
zemědělské techniky
• údržba zahrad
• obědy školní kuchyně poskytují pro externí klienty
možnost stravování za 50 Kč
Veškerý odborný výcvik vede kolektiv učitelů
odborného výcviku. Ti nejen trpělivě vedou tři roky
své učně k získání výučního listu, ale také prezentují
školu na různých akcích.
SEZONNÍ VÝSADBA KVĚTIN - DUBÁ
VÝZDOBA PROSTOR CHOVATELSKÉHO PLESU
VE VYSOKÉ
ZÁMEK PLOSKOVICE – VÝSTAVA JABLEK
PRAHA CHODOV – JARNÍ PRODEJ
POLABSKÝ MOTÝL – VÝSTAVISTĚ LYSÁ NAD
LABEM
KURZY VÁZÁNÍ V MKD MĚLNÍK
DUŠIČKOVÝ A VÁNOČNÍ PRODEJ VÝROBKŮ NA
TRZÍCH V OBCI VYSOKÁ
BURZA ŠKOL – ČESKÁ LÍPA
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CO PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST CHYSTAJÍ NAŠI ŽÁCI V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI?
JAKO KAŽDÝM ROKEM I LETOS JE TO

VÁNOČNÍ VÝSTAVA A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
VÝSTAVA VAZAČSKO-ARANŽÉRSKÝCH PRACÍ JE SPOJENA S PRODEJEM VÁNOČNÍ
VAZBY A HRNKOVÝCH KVĚTIN DO INTERIÉRU.
JISTĚ SI ZDE KAŽDÝ Z VÁS NAJDE MALIČKOST PRO POTĚŠENÍ
– A NEJEN TO, UDĚLÁTE TÍM RADOST I NAŠIM UČŇŮM.

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI 3. A 4. 12. 2010
V ČASE OD 9:00 DO 15:00 HODIN DO PROSTOR UČILIŠTĚ.
Ing. Vladimír Láska, ředitel školy

PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK MODRÁ KOTVA LIBĚCHOV

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Kdy:

19. 12. ve 14.00 hodin

Kde:
skautská klubovna (u ZŠ Liběchov)
Program:
ŽIVÝ BETLÉM,
ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
Co s sebou:
svíčku ve sklenici, popř. lucernu
Pořádá: Skautský oddíl Modrá kotva Liběchov

KOTVÁCKÉ

VÁNOČNÍ HRY
Kdy: 23. 12.
od 14.00 do 18.00 hodin
Kde: Skautsk á klubovna (u Z Š Lib ěchov)

Program:
Akce je určená pro děti již od 4 let.
Děti si zkrátí čekání na Ježíška,
rodiče si mohou v klidu udělat
předvánoční přípravy.
Pro děti budou připraveny soutěže
a deskové hry, výroba ozdoby
na vánoční stůl.
Vše zakončí posezení u čaje a cukroví.
Pod vánočním stromečkem
bude na děti čekat malé překvapení.
Co s sebou:
cukroví, pomeranč
Po řád á: Skautsk ý odd íl Modr á kotva Lib ěchov
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JEŠOVICE – PŘEHLED AKCÍ 2010
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.

Podzimní výroba draků
V pondělí 27. září jsme se odpoledne sešli ve volební místnosti a tvořili podzimní
výzdobu. K podzimu neodmyslitelně patří pouštění draků, a proto jsme jako
námět vybrali draka. Ovšem ne draka na létání, ale jako zápich do květináče.
Použili jsme dřevo, látku, korálky, knoflíky, stužky a sušené podzimní plody
(bukvice, kaštany, žaludy). Některé výtvory můžete vidět na fotografii.

Podzimní pěší
výlet pro ženy
2010
V říjnu se uskutečnil již 4.
ročník Podzimního pěšího
výletu pro ženy, tentokrát
do skalního města u
Střezivojic.
Žlutá turistická značka vede
téměř po vrstevnici podél
malebných skal. Cestou se střídají nádherné kontrasty –
místa ukrytá v chládku skal jsou vystřídána rozpálenou
strání s mladými borovičkami. Celé putování opět
fotograficky zachytila paní Zdena Vojtíšková, s jejímž
laskavým svolením otiskujeme jednu z jejích fotografií.
Během cesty jsme sluníčko viděly jen občas, ale jinak
nám teplé počasí zpříjemnilo výlet.
______________________________________________

Lampiónový průvod
V úterý 27. října jsme se v 18 hodin sešli u lípy, abychom
podruhé vyrazili na lampiónový průvod. Oproti
loňskému roku jsme změnili trasu a šli jsme k hájovně,
pak podél lesa a nakonec jsme vešli do lesa a došli na
nově vzniklou paseku. Z paseky šly děti buď samostatně,
nebo po malých skupinkách ke dvěma svíčkám
(bezpečně uloženým v zavařovacích sklenicích), kde si
vybraly z obrovského pytle plyšovou hračku. Kromě
zážitku z průvodu a malé stezky odvahy získaly děti ještě
překvapení v podobě hračky, protože většina dětí si
hračku vybírala jen po hmatu. Z průvodu se radovalo 23
dětí a včetně dospělých nás šlo přes čtyřicet.

Dobročinná tombola
V sobotu 23. října jsme se sešli ve volební místnosti,
kde se uskutečnil již druhý ročník Dobročinné tomboly.
V tombole bylo 85 cen, všechny byly zabalené, takže
nikdo předem nevěděl, co vyhraje. Jeden los stál 5 Kč a
vzhledem k tomu, že všechny losy vyhrávaly, tak jsme
pro Občanské sdružení Ješovický posel vybrali 425 Kč.
text a foto Vlaďka Zralíková
____________________________________________________________________________________________________________________
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Autobusová zastávka
Nově
vybudovaná
autobusová
zastávka
v Ješovicích se v poslední době stala několikrát
terčem místních vandalů. Občané, kterým není
lhostejný vzhled ješovické návsi, hledali řešení,
jak zamezit ničení veřejného prostranství.
Naštěstí přišel návrh paní Polákové na výzdobu
čekárny opatřené omyvatelným povrchem. Marie
Poláková zdarma vytvořila na čelní stěně čekárny
turistickou mapu a na jednu z bočních stěn
zvěčnila Čertovy hlavy. Barvy zaplatil Městský
úřad v Liběchově.
text a foto Vlaďka Zralíková

Sobotní dopoledne
V sobotu ráno jsme někteří místo vaření a praní vzali
rýče a šli na dětské hřiště. Ne, nešli jsme se houpat
ani točit na kolotoči. Šli jsme vyhloubit rýhu pod
dřevěným oplocením, které kolem hřiště máme. Bylo
by totiž dobře, aby nová věc co nejdéle vydržela, a
proto je nutné uchránit dřevo od hlíny a rostlin. Pokud
to dobře dopadne, dovezou do Ješovic drobný štěrk,
kterým rýhu vysypeme a na nějaký čas snad plot
zajistíme proti nepřízni přírodních vlivů. A abych zde
vypisovala, kdo se všechno sešel... - chodí stále
stejné tváře, dnes byla jedna nová - a to je moc dobře.
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 31. LEDNA 2011.
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.
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