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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
v novém roce jsme pro Vás již podruhé připravili Liběchovský zpravodaj se
zajímavými články o dění v našem městě. Opět najdete několik pozvánek
k akcím, na něž se můžeme těšit v nejbližší době.
Po dlouhé zimě se konečně radujeme z prvních jarních dnů. Toto období roku
bylo odpradávna spojeno s mnoha zvyky a obyčeji, které lidem měly přinést
zdraví a čistotu, dobrou úrodu a zdar v domácím hospodaření. Dnes už mnohé
zvyky vůbec neznáme, a pokud ano, dávno už nevěříme v jejich zázračnou moc
a neumíme podlehnout jejich magii. A přece: Když po zimě poprvé otevřeme
okna dokořán nebo poprvé vyjdeme na zahradu, vítáme i my v duchu jaro
s novou silou a novou nadějí stejně, jako to dělaly celé generace před námi.
Přejeme Vám všem, aby Vás tato síla a naděje provázela po celý rok.
Veselé Velikonoce!
Tiskový výbor MěÚ

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBĚCHOV 16. BŘEZNA 2011
Na programu jednání: Zpráva starosty o činnosti, návrh rozpočtu na rok 2011, rozpočtový výhled na
roky 2012–2014, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Liběchov za rok 2010, zpráva o
přezkoumání hospodaření DSO Boží Voda za rok 2010, žádosti o prodej pozemků v k. ú. Liběchov a
v k. ú. Ješovice, pořádání svatebních obřadů, zpráva Výboru pro rozvoj a vzhled Liběchova a Ješovic.
Zápis z jednání byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu v Liběchově.

CO SE MI LÍBÍ A NELÍBÍ
 Na základě první připomínky v rubrice a v souladu s obecně závaznými předpisy
elektronických komunikací byla zřízena adresa
libechovsky.zpravodaj@libechov.cz, na kterou je možné zasílat názory, podněty,
připomínky a poděkování, příp. jiná další sdělení pro tuto rubriku.

Tiskový výbor MěÚ Liběchov
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
DĚTSKÝ KARNEVAL
První březnovou sobotu ovládly sál Restaurace
Rašínky princezny, víly, kouzelníci, piráti a další
dětské masky.

Skauti z přístavu Modrá kotva ve spolupráci
s Výborem pro školství, kulturu a sport MěÚ
Liběchov připravili tradiční dětský karneval, na který
přišlo kolem padesáti dětí v maskách v doprovodu
rodičů i prarodičů. Vybrat nejhezčí masku bylo velmi
těžké, a proto všechny děti v maskách byly
odměněny.
Za přípravu odpoledne plného tance, her a soutěží
patří všem organizátorům poděkování.
Tiskový výbor MěÚ Liběchov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV

Dne 23. 3. proběhla na naší škole recitační soutěž. Děvčata, ač měla nezbytnou trému, se
svého úkolu zhostila na výbornou. Podporu jim dodávala nejen paní ředitelka Borská, ale i
paní učitelky Baloghová a Bošková. Všechny ocenily snahu dívek udělat něco navíc ve
svém volném čase. A jak to tedy vše dopadlo? Zvítězila Dana Poláková ze 6. třídy, na
druhém místě se umístily Tereza Štruplová ze 4. třídy a Petra Baloghová ze 7. třídy. Třetí
byly Zdena Oračková ze 6. třídy a Simona Jircová ze 7. třídy. Všechny zúčastněné dostaly
diplom a malou pozornost, vítězky ještě drobné věcné ceny.
Co nás čeká v nastávajících jarních dnech? Další dvě akce budou k tématu Velikonoc.
Dne 13. 4. to budou Velikonoční dílny, kde nám v SOU Liběchov ukáží velikonoční
vazbu a žáci si též budou moci vyrobit něco hezkého domů. Těsně před velikonočními
prázdninami 20. 4. přijede paní Renzová z Regionálního muzea v Mělníku povědět něco o
zvycích, které Velikonoce provázejí.
Ke zpestření výuky dojde i 2. 5., kdy nás navštíví sokolníci se svými chovanci - dravými
ptáky a sovami. Děti se tak seznámí s chováním těchto ptáků a budou si moci vyzkoušet,
jaký to je pocit, držet dravce na rukavici.
Všichni se již na výše uvedené akce těšíme.
Magdaléna Bošková, učitelka ZŠ
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Zprávičky ze školičky
Sluníčko
Kroužím, kroužím do kulata,
až vykroužím kouli zlata.
Malá očka, velký nos,
pod červenou pusou vous,
zlaté vlasy,
po těch vlasech
slunce vzhůru vyšplhá se
pro tebe
až do nebe,
ať tě líčko nezebe.

I letos - jako každý rok - jsme si pro děti
připravili
pohádkový
maškarní
karneval. Děkujeme rodičům za krásné
masky, které sami nebo společně s dětmi
vyrobili. Vycházeli jsme z celého týdne,
kdy jsme si povídali o masopustu a
jarmarku. Letos jsme ho (za velké
pomoci rodičů) obohatili o jarmark a
masopustní dobroty. Ty si děti společně s
paní učitelkou vyrobily ve třídě - linecké
koláčky, sýrové tyčinky, kokosovou
tlačenku.
Děti si po soutěžních
disciplínách a tancích mohly zajít do
Vochomůrkovy chaloupky a vybrat si tam
odměnu za svoji snahu a šikovnost. Děti
byly nadšené, měly díky rodičům velký
výběr a na každého vybylo.
Touto cestou bychom rádi poděkovali
rodičům za výbornou spolupráci.

4. 3. jsme zhlédli divadelní představení O pejskovi a kočičce z
produkce Sváťova divadla. Vystoupení bylo velice pěkné, zdařilé,
děti se dobře bavily. Mohly si zazpívat do mikrofonu a na konci
vystoupení se pomazlit s loutkou z pohádky, pohladit si ji. Už teď se
těšíme na jejich další pohádku,
7. 4. se koná od 16.00 hodin třídní schůzka,
15. 3. a 29. 3. proběhla lekce keramiky - děti vyráběly slepičky a
mističky, které si naglazurovaly,
12. 4. si pro nás Střední odborné učiliště Liběchov chystá výrobní
dílnu s velikonoční tématikou,
13. 4. nás čeká pohádka O královně divadelní společnosti Z pytlíčku,
19. 4. zveme rodiče s dětmi na Velikonoční výrobní dílnu,
20. 4. půjdeme hledat Velikonoční poklad,
29. 4. uvidíme pohádku Smolíček pacholíček, kterou zahraje
Sváťovo divadlo.
_______________________________________________________
3. KVĚTNA SE KONÁ ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012.
Kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole:
● trvalý pobyt dítěte v obci /městě
● dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna
následujícího kalendářního roku (dítě v posledním školním roce před
zahájením povinné školní docházky) a dítě s odloženou povinnou
školní docházkou
● dosažení minimálního věku dítěte 3 let
● zaměstnanost rodičů
● délka docházky do mateřské školy:
celodenní / 4 hodiny / 5 dnů v měsíci / celoroční / část roku
● v mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec
● datum podání žádosti
Rodiče si s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Přijďte se podívat, děti si mohou u nás pohrát a všechno
si prohlédnout. Těšíme se na Vás.
Blíží se nám odjezd na Školu v přírodě, letos ji pojmeme jako
výpravu do světa skřítků. (Již nyní mohou maminky a babičky
vymýšlet, jak vytvoří pro svoje dítko masku toho nejlepšího skřítka.)
Budeme plnit zábavné úkoly, pozorovat a poznávat přírodu.
Fotogalerii a další informace naleznete na
www.mslibechov.webnode.cz
za kolektiv MŠ Hana Štruplová

____________________________________________________________________________________________________________________
LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2011, strana 3

SPORTOVNÍ KLUB LIBĚCHOV

www.sklibechov.cz

DRUHÝ POLOČAS FOTBALOVÉ SEZÓNY ZAČAL!
Přijďte podpořit liběchovské fotbalové reprezentanty
v jarní části 2011, zde jsou

ROZPISY ZÁPASŮ:
sobota 9. 4.
sobota 16. 4.
sobota 23. 4.
neděle 1. 5.
sobota 7. 5.
sobota 14. 5.
sobota 21. 5.
neděle 29. 5.
sobota 4. 6.
sobota 11. 6.
sobota 18. 6.

MUŽI
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK

neděle 10. 4.
neděle 17. 4.
neděle 24. 4.
neděle 1. 5.
neděle 8. 5.
neděle 15. 5.
neděle 22. 5.

DOROST
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

neděle 5. 6.
neděle 12. 6.
neděle 19. 6.

10:00
10:15
10:00

MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK

sobota 9. 4.
neděle 17. 4.
sobota 23. 4.
neděle 1. 5.
sobota 7. 5.
neděle 15. 5.
sobota 21. 5.
sobota 28. 5.
sobota 4. 6.

PŘÍPRAVKA
11:00
10:00
11:00
9:00
11:00
11:00
11:00
10:00
11:00

MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK

SK Liběchov – Horní Počaply
Sokol Čečelice - SK Liběchov
SK Liběchov – Liaz Vehlovice
Slavia Velký Borek - SK Liběchov
SK Liběchov - FK Ner./Byškovice B
Sokol Všetaty - SK Liběchov
SK Liběchov – Sokol Záryby B
Tišice B - SK Liběchov
SK Liběchov – Lotos Neratovice
TJ Kly - SK Liběchov
SK Liběchov – TJ Řepín B

SK Liběchov - SK Mšeno
Elitis Lužec - SK Liběchov
SK Liběchov – FC Lobkovice
Liaz Vehlovice - SK Liběchov
SK Liběchov – AFK Vraňany
AFK Veltrusy - SK Liběchov
SK Liběchov – Vltavan Chvatěruby
VOLNO
SK Liběchov – Sokol Dolní Beřkovice
SK Labský Kostelec - SK Liběchov
SK Liběchov – TJ Řepín

SK Liběchov - Junior Kralupy
Dolní Beřkovice - SK Liběchov
SK Liběchov - TJ Kly
Sokol Záryby - SK Liběchov
SK Liběchov - Sokol Čečelice
Junior Kralupy - SK Liběchov
SK Liběchov - Dolní Beřkovice
TJ Kly - SK Liběchov
SK Liběchov - Sokol Záryby
Štěpán Hladký
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Vážení spoluobčané, sousedé, kamarádi,

Komise pro mládež, kulturu a sport města Liběchova si Vás dovoluje pozvat k účasti na akci s názvem

POVODÍK

aneb
Sportovní klání mezi obcemi Svazku obcí Povodí Liběchovky
Každou obec bude reprezentovat alespoň jeden čtyřčlenný tým složený z obyvatel obce starších 18 let
(nebude-li mít malá obec dostatek závodníků, je možné se spojit s dalšími obcemi a vytvořit jeden smíšený tým).
Členy týmů je možné pro různé disciplíny obměňovat.
Výsledky se budou přepočítávat dle sportovních tabulek, takže věk ani pohlaví soutěžících nejsou rozhodující.
Soutěžit se bude v následujících disciplínách:
Běh – štafeta (14. 5. Liběchov)
Ping pong – debl (14. 5. Liběchov)
Jízda na kole (18. 6. Chudolazy)
Plavání společně se závěrečným zábavním odpolednem (18. 6. Želízy)
Zájemci z Liběchova a Ješovic se mohou hlásit na adrese vladka.zralikova@seznam.cz
nebo na tel. 608 157 016 do 30. dubna 2011.
Cílem soutěže je sport, legrace a oživení vzájemných vztahů v našem mikroregionu.

Vítězové

ODDÍL STOLNÍHO TENISU

Letošní sezóna se svěřencům Marie Nesměrákové
mimořádně vydařila. Družstvo ve složení Ivan Zralík
(starší žák), Jan Žiačik a Jakub Zelenka (oba mladší
žáci) prošlo celou herní sezónu s jedinou porážkou a
stalo se vítězem Regionálního přeboru starších žáků.

MÁJOVÝ TURNAJ

SK LIBĚCHOV POŘÁDÁ

__________________________________

Gratulujeme!!!

KDE: SOKOLOVNA LIBĚCHOV

Pořadí:
1. SK Liběchov
25 bodů
2. Sokol Dřínov
23 bodů
3. TJ Neratovice A
19 bodů
4. Dynamo Nelahozeves
12 bodů
5. TJ Neratovice B
4 body
6. TJ Neratovice C
1 bod
____________________________________

KDY:

Regionální přebor muži

V NEDĚLI 15. KVĚTNA 2011 OD 9 HODIN

Družstvo SK Liběchov „A“ skončilo v celkovém
pořadí na 9. místě Regionálního přeboru 1. třídy.

MÁJOVÝ TURNAJ
RODINNÝCH DVOJIC

Družstvo SK Liběchov „B“ skončilo v celkovém
pořadí na 8. místě Regionálního přeboru 2. třídy.
Oběma družstvům gratulujeme a do další herní sezóny
přejeme více štěstí za zeleným stolem. Proč více
štěstí? Hodně zápasů bohužel pro SK Liběchov
skončilo 2:3 a v těchto případech opravdu záleželo na
tom, na jaké straně stolu se ptáček štěstí posadil.
Vlaďka Zralíková

V PÁTEK 13. KVĚTNA 2011
OD 15:30 HODIN

KDO: MLADŠÍ A STARŠÍ ŽÁCI

ODDÍL STOLNÍHO TENISU
SK LIBĚCHOV POŘÁDÁ

_____________________________________
PREZENTACE V 8:30 – 8:45 V SOKOLOVNĚ V LIBĚCHOVĚ
PODMÍNKA STARTU:
HRÁČI Z PŘIHLÁŠENÝCH DVOJIC
MUSÍ BÝT PŘÍBUZNÍ A JEDEN Z NICH
MUSÍ BÝT MLADŠÍ 15TI LET.
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PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK MODRÁ KOTVA LIBĚCHOV

Svojsíkův závod

Samozřejmě nemohly chybět ani takové disciplíny jako
poznávání rostlin a zvířat, šifry, ekologie a orientace
v přírodě, které jsou pro naši činnost v přírodě neméně
důležité. Zpestřením poté byly lanové aktivity a tzv. Živé
obrazy, kde děti musely utvořit z vlastních těl a
dostupných rekvizit jimi vylosovaný výjev a v tom výjevu
zůstat stát, přičemž druhá část jejich skupiny musela
uhodnout, o který obraz se jedná. Při této aktivitě si děti
užily spoustu zábavy, protože ne vždy „živý obraz“
představoval to, co měl.
Po skončení závodu byl pro nás připravený gulášek a pak
už jsme netrpělivě čekali na výsledky, kterých jsme se asi
o hodinku později dočkali. Naše děvčata, nesoucí hrdě
název posádky „Lochnesky“, se umístila na krásném
čtvrtém místě i přesto, že jsme museli narychlo měnit
obsazení skupiny. A naši kluci, s názvem posádky
„Pstruzi“, se umístili na místě třetím. Obě skupiny tím
samozřejmě udělaly radost nejen nám, ale především i
samy sobě, protože si dokázaly, že na to mají a že všichni
členové těchto posádek jsou dobří.
Závěrem bych chtěl říct, že samozřejmě neusneme na
vavřínech, ba naopak se budeme stále zlepšovat, abychom
v příštím závodě, který se bude konat za dva roky,
obsadili první místo a postoupili tak do krajského kola a
následně pak do kola celostátního. Plně věřím, že naše
děti na to mají, a jsem rád, že je k tomuto cíli mohu na
jejich cestě doprovázet. Nejprve nás ale čeká závod vlčat
a světlušek (určený dětem od šesti do jedenácti let), který
se bude konat již příští rok a kterého se samozřejmě také
zúčastníme.

V sobotu dne 12. 3. 2011 jsme se s našimi dětmi zúčastnili
základního, nebo také okresního, kola Svojsíkova závodu.
A o co vlastně šlo? Svojsíkův závod není ničím jiným než
celorepublikovým skautským závodem s dlouholetou
tradicí, ve kterém děti zábavnou formou ukazují, co se
naučily. Základní kolo závodu se konalo v Černínském
lese v obci Libiši a zúčastnilo se ho celkem jedenáct
hlídek s dětmi ve věku od jedenácti do patnácti let.
Letošního kola jsme se my, skauti z přístavu Modrá kotva
Liběchov, zúčastnili s jednou dívčí a jednou chlapeckou
družinou (závodní družiny se skládaly ze čtyř až osmi
děti) a obě naše družiny šly do soutěže s plným nasazením
již od samotné přípravy na závod. Při ní jsme se pomocí
různých her, učení se novým věcem a následným
opakováním zdokonalovali ve znalostech, které byly pro
úspěch v závodě nezbytné.
A jaké vlastně byly disciplíny? Převážně takové, které by
děti mohly využít i v běžném životě. Mezi ty jistě patří
zdravověda. Byla spojena s řešením krizových situací, kde
měli závodníci připravenou fingovanou autonehodu a
jejich úkolem bylo pomoci raněným. Po zdravovědě děti
prokázaly trochu fyzické zručnosti při opravě rozbitého
kola nebo při stavbě stanu. A také si musely potrápit
hlavičky vyplněním přihlášky na střední školu, složenky
nebo jiného formuláře v disciplíně nazvané Byrokracie.
Následovalo nalezení cesty z bodu A do bodu B pomocí
vlakového a autobusového jízdního řádu.

Jaromír Kubec ml. v. r.

1
2
3
4
5

POŘADÍ CELKOVÉ

POŘADÍ SKAUTI

CELKEM BODŮ

23 24 30 237
30 12 25 227
23 18 30 220
23 8 20 190
30 6 0 187
30 6 5 123
30 6 25 231
30 0 15 210
30 0 30 205
30 3 0 169
30 3 18 167

S8 - detektivka

29
27
26
26
27
28
28
29
30
29
29

POŘADÍ SKAUTKY

S7 - hledání info

S6 - živé obrazy

družina
9
orli
k 10:15 14:32 4:17 5 14 10 9 30 17 28 18
10
vlci
k 10:15 14:52 4:37 9 8 9 6 26 24 27 24
7 pstruzi
k 10:15 14:34 4:19 13 8 11 8 26 25 10 22
3
racci
k 10:15 14:30 4:15 15 11 3 7 26 20 15 16
5 rysové
k 10:15 14:31 4:16 12 10 4 10 30 22 20 16
11 trojička
k 10:15 14:47 4:32 4 7 6 5 12 9 0 11
8
lišky
h 10:15 14:28 4:13 10 10 10 9 30 24 27 22
4 žvejky
h 10:15 14:14 3:59 13 11 8 7 26 28 25 18
2 modrásci h 10:15 14:32 4:17 15 12 14 10 12 24 10 18
6 lochnesky h 10:15 14:38 4:23 12 7 6 9 24 21 10 18
1 sněženky h 10:15 14:48 4:33 9 10 4 7 10 18 20 9
Kategorie: k = kluci;h = holky
Čas na trati a body za chování rozhodují pouze v případě rovnosti bodů.

S5 - byrokracie

S4 - SOS Help

S3 - MacGiver

S2 - odpad

S1 - orientace

B4 - příroda

B3 - šifry

B2 - lana

B1 - kolo

čas na trati

čas v cíli

čas startu

kategorie

Číslo družiny

Přesné pořadí všech soutěžících skupin ukazuje tato tabulka:

1
1
2
3
3
4
4 7
5 8
6 11
2
5
6
9
10
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JEŠOVICE – PŘEHLED AKCÍ 2011
1. dubna

Rukodělné odpoledne (zdobení vajíček)

od 16 hodin

29. dubna

Zajímavosti vědy a techniky (Ze života hmyzu)

od 17.30 hodin

8. května

Běh Lipovou alejí

sraz v 9 hodin u lípy

14. května

Jarní výlet pro ženy na kolech (Kokořínsko)

sraz v 9 hodin u lípy

27. května

Zajímavosti vědy a techniky (Lidské tělo)

od 17.30 hodin

4. června

Dětský pohádkový den

od 15 hodin na hřišti

4. června

Soutěž Ješovický koláček

od 15.30 hodin na hřišti

17. června

Zajímavosti vědy a techniky (Člověk a rekordy)

od 17.30 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.

Roční zhodnocení činnosti občanského sdružení Ješovický posel
Občanské sdružení Ješovický posel v roce 2010 uspořádalo množství akcí nejen pro děti, ale i pro dospělé:

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

10 populárněnaučných přednášek na různá témata,
5 sportovních a zábavných akcí – Běh Lipovou alejí, Dětský den, Olympiáda trochu jinak, Lampiónový
průvod, Putování za Mikulášem,
rukodělná odpoledne pro děti i dospělé – velikonoční vajíčka, jarní výzdoba, podzimní výzdoba,
adventní věnce,
3 výlety pro ženy - zimní, jarní a podzimní
kulinářskou soutěž Ješovický koláček,
dobročinnou tombolu,
vánoční zpívání u Lípy.

Kromě výše uvedených akcí, které se konají pravidelně každý rok, někteří členové sdružení uspořádali
„uklízecí akci“ a sebrali odpadky ve vesnici a podél silnice. Ti, co odpadky odhazují nebo jinak znečišťují
Ješovice, se akce samozřejmě nezúčastnili.
Peníze (příspěvky členů, sponzorské dary, dar města Liběchova na činnost) byly použity především na
odměny pro děti, dále na pomůcky na hry a soutěže a také na nákup nezbytných potřeb, jako jsou papíry,
barvy do tiskárny apod.

Ing. et Mgr. Vlaďka Zralíková, předsedkyně sdružení

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ JEŠOVICKÝ POSEL
http://jesovickyposel.blog.cz

předsedkyně sdružení Ing. et Mgr. Vlaďka Zralíková
vladka.zralikova@seznam.cz, telefon 608157016
místopředsedkyně sdružení Ing. Bára Kasalová, barborek@seznam.cz
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OPTICKÉ KLAMY
Jedna z populárněnaučných přednášek pojednávala o optických klamech a zde je několik ukázek.

Jsou na ulitě spirály, nebo kružnice?

Která úsečka je delší?

Jsou zde kružnice?

Jsou zde rovnoběžky?

Vidíte dívčí obličej, nebo saxofonistu?

Optické klamy jsou způsobeny nejen nedokonalostí lidského oka,
ale i vhodnou kombinací barev a tvarů.
(Vlaďka Zralíková)
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V KANCELÁŘI MĚSTSKÉHO ÚŘADU LIBĚCHOV.

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 libechovsky.zpravodaj@libechov.cz
NEBO V KANCELÁŘI MěÚ LIBĚCHOV.
PLATBY V HOTOVOSTI V POKLADNĚ

INZERCE

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA LIBĚCHOVSKÉHO ZPRAVODAJE BUDE 31. KVĚTNA 2011.
Příspěvky a obrazové přílohy (v minimálním rozlišení 300 dpi t.j. 1200 x 1600 obrazových bodů)
možno zasílat na e-mail libechovsky.zpravodaj@libechov.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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