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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
vítáme Vás u nového ročníku Liběchovského zpravodaje. Také v letošním roce pro Vás
připravíme pět čísel, která budou opět zdarma docházet do Vašich poštovních schránek. Rádi
bychom Vás zároveň upozornili na možnost přečíst si zpravodaj v elektronické podobě, a sice na
internetových stránkách města (www.libechov.cz). Kromě aktuálního čísla Liběchovského
zpravodaje zde najdete i archiv starších ročníků.
Ani v roce 2012 se pravidla pro vydávání zpravodaje nemění: Uvítáme zajímavé články o
Liběchově a okolí, ať už se zaměří na současné dění či na historii města. Nabízíme Vám rovněž
příležitost zdarma otisknout blahopřání jubilantům nebo jiné rodinné oznámení a nadále lze
využít i prostor k placené komerční inzerci. Pokračujeme též ve vydávání listů z cenné ilustrované
kroniky Liběchova od pana Vladimíra Doubka.
Již nyní se připravujeme a těšíme na jarní číslo zpravodaje!
Tiskový výbor MěÚ

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
LIBĚCHOV 21. PROSINCE 2011
Na programu jednání: Zpráva starosty o
činnosti, rozpočtové provizorium na rok
2012, rozpočtové opatření č. 2/2011,
smlouva o zřízení věcného břemene s Českým
hydrometeorologickým ústavem, podání
žádostí do Fondu rozvoje měst a obcí
Středočeského
kraje,
prodej
budovy
(transformátoru) bez č. p. na pozemku st. 72
v k. ú. Ješovice, pronájem části pozemku st.
307 v k. ú. Liběchov pro umístění zařízení
k poskytování
služeb
elektronických
komunikací firmě Vodafone Czech Republic,
a. s., návrh smlouvy o dílo s EIV – RNDr. Ivo
Chytil.
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ BYL ZVEŘEJNĚN NA ÚŘEDNÍ
DESCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU V LIBĚCHOVĚ.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
poplatky, daně, termíny
►

Termín pro zaplacení první splátky místního
poplatku za svoz komunálního odpadu je 31. 3.
2012. Výše poplatku je obecně závaznou vyhláškou
stanovena na Kč 460,- pro fyzickou osobu, která má
v obci trvalý pobyt. Pro fyzickou osobu, která má ve
vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, činí Kč 500,-.
Poplatek je splatný v hotovosti do pokladny v kanceláři MěÚ
v Liběchově nebo bezhotovostně na účet města Liběchov
vedený u KB Mělník, č. ú. 3120171/0100 s variabilním
symbolem, kterým je číslo popisné nebo číslo evidenční.

►

Sazba místního poplatku ze psů činí Kč 60,- za
prvního psa a Kč 90,- za každého dalšího psa za rok.

Předmětem poplatku je pes, který je starší než šest měsíců.
Termín splatnosti poplatku je 31. 3. 2012. Poplatek je
splatný v hotovosti do pokladny v kanceláři MěÚ v Liběchově
nebo bezhotovostně na účet města Liběchov vedený u KB
Mělník, č. ú. 3120171/0100.
►

Informace o placení daně z nemovitostí v roce 2012
jsou uveřejněny na úřadní desce MěÚ Liběchov,
zaplatit je třeba do 31. května 2012.
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SPOLEČENSKÁ A KULTURNÍ RUBRIKA

STATISTIKA ROKU 2011 – MATRIKA,
EVIDENCE OBYVATEL, CZECH POINT:

25

SŇATKY V LIBĚCHOVĚ UZAVŘENÉ
OBČANŮ LIBĚCHOVA ZEMŘELO

8

DĚTÍ SE NARODILO

5
27

OSOB Z LIBĚCHOVA SE ODHLÁSILO
URČENÍ OTCOVSTVÍ

6

DUPLIKÁTY MATRIČNÍCH DOKLADŮ

9
56

VÝPISY Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
VÝPISY Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

8

VÝPISY Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

44

VÝPISY Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČŮ

7

VÝPISY Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

5

JUBILANTŮ 70 LET VĚKU

14

JUBILANTI 80 LET VĚKU

4

JUBILANT 90 LET VĚKU

1

● TRADIČNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ proběhne v sobotu
26. května 2012 od 10:00 hodin v obřadní síni MěÚ
v Liběchově. Rodiče novorozených dětí obdrží
předem písemné pozvání.
● V této rubrice máte možnost popřát jubilantům,
informovat své spoluobčany o výročích a svatbách,
můžete někomu poděkovat apod.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů v platném znění, budou zveřejněny
pouze údaje o občanech, kteří k tomu dali písemný souhlas.
Pokud občan, jeho rodina či přátelé chtějí zveřejnit, že například
v březnu oslaví pan/í XY jubileum 65 let (a pak každé další 70,
80, ...), musí se dostavit na MěÚ Liběchov, na matriku. Zde je
nutné podat písemnou žádost se souhlasem občana (včetně jeho
ověřeného podpisu), jehož osobní údaje mají být zveřejněny.
Další možností je, aby se na matriku dostavil přímo občan, jehož
osobní údaje mají být zveřejněny. Ten zde písemně potvrdí, že
souhlasí
se
zveřejněním
svých
osobních
údajů.
Děkujeme za pochopení.

● Vzpomínky na zemřelé občany uveřejníme dle
přání pozůstalých.
● Tato služba je všem občanům poskytnuta zdarma.
Požadované informace můžete zasílat e-mailem na
adresu libechovsky.zpravodaj@libechov.cz nebo je
osobně přinést na odd. matriky MěÚ Liběchov
(nezapomeňte
připsat
své
jméno,
kontakt,
požadovanou informaci – text, příp. fotografii).
Městský úřad Liběchov

KANALIZACE
► provozovatelem kanalizační sítě a čistírny
odpadních vod je město Liběchov (pod
dozorem odborníků, kteří mají oprávnění
k této činnosti),
► od 1. 1. 2012 je cena vodného Kč 28,50 vč. DPH,
► od 1. 1. 2012 je cena stočného Kč 42,- vč. DPH,
► majitelé nemovitostí, kteří již jsou napojeni na
kanalizační síť, ale dosud nemají podepsanou
smlouvu o likvidaci odpadních vod, nechť se
v nejbližším možném termínu dostaví do
kanceláře MěÚ v Liběchově k uzavření smlouvy
Josef Ulman, starosta

TERMÍNY ZASEDÁNÍ
MĚSTA LIBĚCHOV V ROCE 2012
Zastupitelstvo města Liběchov na svém
zasedání 21. 12. 2011 schválilo následující
termíny zasedání:

29. 2. 2012
18. 4. 2012
20. 6. 2012
29. 8. 2012
17. 10. 2012
19. 12. 2012
V případě potřeby bude svoláno
mimořádné zasedání.
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OBČANSKÉ PRŮKAZY NOVĚ
Od 1. 1. 2012 došlo k zásadním změnám při
vydávání občanských průkazů. Podrobné
informace
jsme
přinesli
v Liběchovském
zpravodaji 5/2011.
Znovu připomínáme, že od začátku tohoto roku
nelze na matričním úřadu v Liběchově o vydání
občanského průkazu žádat. Žádost o vydání nového
občanského průkazu lze podat pouze na oddělení
cestovních dokladů a občanských průkazů na
Městském úřadu v Mělníku. K žádosti se již
nepřikládá fotografie, digitální podoba občana
(digitální fotografie) bude pořizována přímo na
příslušném pracovišti.
Nadále lze na matričním úřadu v Liběchově vyřídit
ztrátu či zničení občanského průkazu – po nahlášení
bude vydáno potvrzení o občanském průkazu. Tento
doklad dočasně slouží k prokazování totožnosti.
Pokud vlastníte stávající typ občanského
průkazu, zůstává platný do konce platnosti
vyznačené na tomto dokladu. Občané si tyto
občanské průkazy nevyměňují; učiní tak pouze
v případě změny osobních údajů v průkazu
obsažených (změna stavu, jména, trvalého
pobytu apod.).

Mikulášská nadílka
Na sobotu 10. prosince 2011 připravil Výbor pro
mládež, kulturu a sport MěÚ Liběchov ve spolupráci
se skauty z Přístavu Modrá kotva v sále Restaurace
Rašínky mikulášskou nadílku. Odpoledne se
vydařilo, sešlo se kolem čtyřiceti větších i těch
nejmenších. Děti potěšily soutěže, hudební
doprovod a samozřejmě balíčky s nadílkou
nejrůznějších laskomin.
Jaromír Kubec

_______________________________________________
Předvánoční setkání se seniory
V sobotu 17. prosince 2011 se již tradičně setkali
naši senioři se starostou města a předsedou
výboru pro mládež, kulturu a sport MěÚ Liběchov.
Setkání
proběhlo
v příjemném
prostředí
Restaurace Rašínky. Starosta Josef Ulman
seznámil přítomné s tím, co se v uplynulém roce
podařilo uskutečnit z naplánovaných akcí, co nás
čeká v roce příštím, též se hovořilo o tom, co nás
těší i trápí v běžném životě. Posezení zpříjemnila
reprodukovaná hudba, v závěru popřál starosta
všem klidné prožití vánočních svátků, pevné
zdraví a spokojenost v roce 2012.
Jaromír Kubec

Oddělení matriky MěÚ Liběchov
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VÝROČÍ ZAPOMENUTÉHO LIBĚCHOVSKÉHO RODÁKA
V tomto roce si připomeneme 110. výročí narození a 70. výročí tragického úmrtí významného, i když bohužel
doposud opomíjeného liběchovského rodáka docenta dr. Waltera Fröhlicha (1902–1942).
Narodil se v Liběchově 2. prosince 1902 v rodině lékaře židovského
původu MUDr. Ernsta (Arnošta) Fröhlicha a jeho ženy Gabriely, roz.
Laufke. Jeho otec byl významnou postavou Liběchova první poloviny 20.
století, neboť téměř třicet let působil jako starosta (1905–1931);
reprezentoval německou občanskou-měšťanskou stranu. Fröhlichům
patřil až do r. 1931, kdy se Ernst Fröhlich odstěhoval do Štětí, dům č. p. 67
(nyní 40, pošta a cukrárna). Jeho syn byl r. 1911 pokřtěn jako katolík, od
roku 1912 navštěvoval gymnázium v Litoměřicích, kde v roce 1920
úspěšně maturoval. Po ukončení středoškolských studií odešel do Prahy,
kde pokračoval ve studiu matematiky na tehdejší Německé univerzitě. Po
absolutoriu složil učitelskou zkoušku pro matematiku, deskriptivní
geometrii a tělesnou výchovu a získal místo středoškolského profesora na
Státním německém reálném gymnáziu v Praze III., Zborovské ulici.
Za dizertační práci o moderní diferenciální geometrii získal v r. 1926
doktorát (RNDr.) z matematiky. Zabýval se především shodnými
zobrazeními v rovině, jako je např. otáčení, které pak dokázal využít při
popisu některých zajímavých mechanických jevů ve fyzice. Protože
navazoval na starší spolupráci svých učitelů s kolegy z Hamburku, byla
jeho práce známa i v Německu; několikrát zde v meziválečném období
přednášel. Spolu s dalšími hamburskými matematiky se ve 30. letech začal zabývat topologií, tzn. moderní a
abstraktní matematickou teorií popisující vlastnosti prostoru, které se poznají bez nutnosti měřit délky.
Konkrétně např. zjišťoval, kolik různých uzlů jde uvázat ze čtyř provázků a jaké jsou jejich vlastnosti. Díky svým
vědeckým a učitelským kvalitám vyučoval deskriptivní geometrii i na pražské Německé vysoké škole technické
(od r. 1929). O rok později zde byl jmenován honorovaným docentem deskriptivní geometrie; na
Přírodovědecké fakultě Německé univerzity v Praze přednášel od r. 1936.
Po Mnichovu byla jeho další výuka znemožněna a byl nucen univerzitu opustit jen s malým výslužným. Po
německé okupaci a vzniku protektorátu Čechy a Morava si již nedělal iluze o své budoucnosti a zažádal
počátkem července 1939 o studijní stipendium ve Velké Británii, které by mu ve skutečnosti umožnilo odejít do
emigrace. Získal ho, ale protože se zdrželo vydání víza pro jeho manželku Elišku, roz. Goliath (manželé
Fröhlichovi byli bezdětní), nestihl odcestovat před vypuknutím druhé světové války 1. září 1939. Jeho další
pokusy dosáhnout emigrace do Velké Británie přes některou neutrální zemi (Švýcarsko) selhaly.
Walter Fröhlich tak byl spolu se svými nejbližšími nucen nastoupit trnitou cestu, na jejímž konci byl 21. října
1941 pod registračním č. 976 spolu se svou ženou zařazen do transportu „B“ z Prahy do ghetta v Lodži na území
tzv. generálního gouvernementu.
O rok později zde, šest set kilometrů od svého rodiště, 29. listopadu 1942 zemřel ve věku nedožitých čtyřiceti
let. Zřejmě později se obětí holocaustu stala i jeho žena.

ZNALOSTI O RODINĚ FRÖHLICHOVÝCH JSOU STÁLE ZNAČNĚ NEÚPLNÉ.
AUTOŘI BY PROTO BYLI VELMI VDĚČNI ZA JAKÉKOLIV DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
ČI ODKAZY OD ČTENÁŘŮ, ZEJMÉNA PAMĚTNÍKŮ.
Za laskavou pomoc autoři děkují redakci Liběchovského zpravodaje a Ing. Josefu Janáčkovi.
Kontakty:

Michal Šimůnek
ÚSD AV ČR/KDV
Puškinovo nám. 9
160 00 Praha 6
simunekm@centrum.cz

Jan Kotůlek
KMDG VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
j.kotulek@seznam.cz
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FRANZ KAFKA V ŽELÍZÍCH A V LIBĚCHOVĚ
Jen co na podzim roku 1918 utichla vřava Velké války, přehnala se světem pandemie tzv. španělské chřipky. Trvala
rok. Úděsný počet obětí převýšil lidské ztráty čtyřletého válečného utrpení – nejčastěji uváděným odhadem je 40 až
50 milionů zemřelých… Nákaza, zřejmě s mírnějším průběhem, postihla rovněž tehdy čtyřiatřicetiletého Franze
Kafku (*1883, †1924), nad to od léta roku 1917 nakaženého smrtelně nebezpečným bacilem tuberkulózy (tomu po
dalších sedmi letech nakonec podlehl). K ozdravné pochřipkové kůře, a zejména pak k léčbě souchotin Kafka
koncem roku 1918, během roku 1919 a naposled v roce 1923, osm měsíců před smrtí, využívá vcelku nedalekého,
laciného a zvláště Pražany oblíbeného letoviska Ž e l í z (léčí se ovšem i jinde v Čechách, na Slovensku, v Itálii,
v Německu). Pobývá v penzionu Olgy Stüdlové.1) V obci obklopené lesy, na svěžím vzduchu ulevuje svým
pochroumaným plícím. Slunění a procházky, dobrá životospráva, to byl tehdy více méně jediný způsob léčby TBC.
(Nikoli náhodou vzniká v těch letech v Želízích z vily Laclair *čti laklér+ plicní sanatorium společenství krejčích,
shodou okolností jen nedaleko penzionu Stüdl; v budově dnes sídlí známé zahradnické učiliště.) Do Želíz Kafka
přijíždí 30. listopadu 1918, na Vánoce se vrací do Prahy, od 22. ledna 1919 do konce března zotavuje se opět
v Želízích. Třetí pobyt je datován začátkem listopadu 1919 a trvá týden. V ten čas píše mnohastránkový, nikdy
nedoručený, naříkavě bilancující, literárně laděný Dopis otci. A co víc: Právě v Želízích, na slunné verandě penzionu,
se v lednu 1919 seznamuje s pohlednou, veselou slečnou Julií Wohryzkovou (1891–1944), dcerou pražského
obuvníka a správce vinohradské synagogy. Brzy se s ní dokonce zasnoubí – jakkoli poté, co naváže známost
s předposlední ženou svého života Milenou Jesenskou, zasnoubení ruší… nebylo to ale až tak jednoduché. 2)
Počtvrté a naposled je Kafka na léčení v Želízích v srpnu a v září 1923. Měřeno časem, pobyl takto v Želízích celkem
145 dní, tj. 5 měsíců.

Želízy – pamětní deska na penzionu Stüdl (nyní čp. 76). Foto ze 7. 11. 2011.

V penzionu Stüdl (či nepěkně bodře Stüdláku) dnes autora Zámku, Procesu, Nezvěstného, Proměny atd. připomíná
pamětní deska, umístěná na čelní stěně budovy. O její instalaci zasloužili se mnozí, příkladně též šemánovický pan
Ondřej Suchý, zejména však starostka obce, paní Ing. Jaroslava Kaňková. K odhalení došlo v úterý 16. listopadu
1999. K originálně působivému stylizovanému portrétu využil zhotovitel desky, akademický sochař pan Dalibor
Mandovec z Říčan, kresby grafika a karikaturisty, pana Václava Teichmana ze Slavkova u Brna (*1954). Kafkova tvář
je zasazena do šesticípé Davidovy hvězdy.3) – Toto vše je vcelku široce známo, popsáno literárními historiky,
životopisci, publicisty.
Se jménem jednoho z nejvlivnějších a nejoceňovanějších spisovatelů XX. století je však spojen i náš L i b ě c h o v .
To už tak běžně známo ještě donedávna nebylo. Zaznamenejme proto, co o tom dnes víme, třebaže informací
máme poskrovnu a ve srovnání s Kafkovou želízskou epizodou se zřejmě ani nejedná o nic životopisně zvlášť
pozoruhodného… Tedy: Kafka strávil v Liběchově – Libochu nějaký čas o prázdninách v roce 1902 jako
devatenáctiletý student práv na německé části Univerzity Karla Ferdinanda v Praze; dlouho-li, se přesně neví, snad
dva tři týdny?4) Existují o tom, pokud víme, pouze dva písemné doklady: jednak pohlednice z Liběchova, adresovaná
Pavlovi Kischovi a datovaná čtvrtkem 28. srpna 1902, jednak Kafkův brilantní popis liběchovského prázdninového
útočiště v dopise (přibližně ze srpna 1902) spolužákovi z gymnázia Oskaru Pollakovi. Citujme obě nedlouhá sdělení
(v českém překladu) a vychutnejme skvostnou formu i obsah:
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Pohlednice: Co se dá dopoledne lepšího dělat než s mžourajícíma očima ležet mezi německými poli a kvetoucími
loukami? Nic. Čím se může odpoledne lépe začít, než že se Pavlíčkovi pošle lístek. Tady ho máš. Franz
Dopis: Právě naproti vinici na Landstrasse hluboko v údolí stojí malý domek, první a poslední z vesnice. Mnoho na
něm není. Mezi bratry má hodnotu nejvýše 100 ubohých guldenů.5) A co je snad ještě horší, ani Schultze-Naumburg
by ho nemohl potřebovat, nanejvýš jako odstrašující příklad. Pravděpodobně jsem já, společně s majitelem, jediný,
kdo ho má rád a spojuje s ním své sny. Je malý a nízký. A vůbec ne starý. Právě naopak, pět, maximálně deset let.
Střecha z tašek. Jedny malé dveře, kterými se dá spíš jen protáhnout, a na straně dvě okna. Všecko je symetrické jak
z nějaké učebnice. Ale – ty dveře jsou z těžkého dřeva, hnědě natřené, okenice hnědě natřené a stále zavřené, ať svítí
slunko nebo prší. A přitom je ten dům obydlený. A před dveřmi těžká, široká kamenná lavice, vypadá takřka
starobyle. A procházejí-li tři mladí řemeslníci s holemi v rukou a lehoučkými ranečky na zádech, posadí-li se tam, aby
si odpočinuli, a stírají-li si pot z čela a dají hlavy dohromady – to všecko můžu seshora docela dobře pozorovat – pak
je to jako nějaká milá, stará, tichá německá pohádka.

Jestliže vědomost o Kafkově přítomnosti v Liběchově v roce 1902 byla tu již dříve, až do roku 2005 nikdo nepomyslel
na lokalizaci onoho „malého domku mezi bratry za nejvýš 100 guldenů“… Až se přihodilo, že do Liběchova doputovali
umělecký fotograf z Nučic, pan Jan Jindra, a publicistka z Prahy, slečna Judita Matyášová, dvojice mladých nadšených
hledačů Kafkových stop v Čechách, v Německu, Rakousku, Itálii, v Paříži, ve Švýcarsku, na Slovensku… Díky
dochovanému Kafkovu dopisu bylo pak už snadné s určitostí dovodit, jaký konkrétní „malý domek“ student František,
nahlížející naň z viničního srázu od kaple sv. Ducha, spolužákovi Pollakovi tak trefně popsal.
Dodejme už jen tolik: Původně byl domek-dvojdomek označen čp. 96, dnes nese číslovku 21. Dle ne zcela ověřené
informace nemovitost na počátku XX. století vlastnil pan Windischbauer. Exteriér se od Kafkových dob nijak výrazně
nezměnil, kromě toho nemovitost v obci stále zůstává první a poslední… Nuže a pokud by se na ní časem objevila
malá smaltovaná cedulka s nápisem „V tomto stavení bydlel v roce 1902 o prázdninách student Franz Kafka“ – snad
by to nemuselo nikomu vadit. 
1

) Olga Stüdlová patrně nebyla provdána. Její rodiče, Johann a Hermína, spolu s bratrem Maxem se v r. 1919 přestěhovali do Salcburku. Zachoval se dopis
z dubna 1920, ve kterém si Kafka, pobývající tehdy na léčení v blízkém lázeňském městě Meranu (Itálie), domlouval návštěvu. Viz též s. 240 knihy Klause
Wagenbacha.
2
) V r. 1919 poznal Kafka v Želízích také (dle Olgy Stüdlové) „živou mladou dívku“ Minze Eisnerovou (1901–1971). Jeho vztah k ní byl spíše „strýčkovský“ než
milostný – a v literatuře se o ní téměř nemluví. Dopisují si až do roku 1923, kdy se Minze provdala.
3
) Podobných karikatur vytvořil Václav Teichman více. Pro zajímavost viz v obrazové příloze zpodobnění Karla Havlíčka Borovského, Karla Čapka a Jana
Nerudy.
4
) Kromě Liběchova pobyl Kafka o prázdninách r. 1902 též v Třešti u Jihlavy u strýce Siegfrieda, venkovského lékaře.
5
) V jiném překladu „nanejvýš 100 mizerných zlatek“. Německý originál autor článku žel nemá k dispozici.

Plné znění článku, včetně většího počtu fotografií a seznamu použité literatury, viz internetové
stránky města www.libechov.cz - Historie.
-jkleden 2012
____________________________________________________________________________________________________________________
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV

Slavnostní zápis budoucích prvňáčků
proběhl na ZŠ a MŠ Liběchov 25. ledna 2012. Přijato bylo
deset dětí. Pro ty, kteří se z různých důvodů nemohli
zúčastnit, lze dohodnout osobně či telefonicky náhradní
termín zápisu.
Zápis musí proběhnout nejpozději do 15. února 2012.
PaedDr. Karla Borská
kontakt: 315 697 003, 728 567 261

Co přináší novela školského zákona
vyhlášená pod č. 472/2011 účinná od 1. ledna 2012?
BEZÚPLATNOST POSLEDNÍHO ROČNÍKU MATEŘSKÉ ŠKOLY
JE ČASOVĚ OMEZENÁ

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ
DOCHÁZKY

Od 1. ledna 2012 je bezúplatnost posledního ročníku mateřské
školy nejvýše na 12 měsíců. Období 12 měsíců počíná dnem 1. ledna
2012 (pro vysvětlení):
 dítě, které nyní navštěvuje poslední rok MŠ druhým rokem (již mu
byl povolen odklad povinné školní docházky v loňském roce) a v
září tohoto roku nastoupí řádně do 1. třídy, se vzdělává od 1. ledna
2012 do 31. srpna 2012 bezúplatně,
 dítě, které se začne v posledním ročníku MŠ vzdělávat od 1. září
2012, bude čerpat bezúplatnou docházku v období celého školního
roku 2012/2013,
 dítě, které bude mít pro školní rok 2012/2013 povolen odklad
povinné školní docházky, vyčerpá bezúplatnou docházku 31.
prosince 2012 a od 1. ledna 2013 hradí úplatu za předškolní
vzdělávání ve výši stanovené ředitelem dané školy.

Od 1. ledna 2012 je nutností pro
odklad povinné školní docházky
doložit
dvě
doporučení:
školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo
klinického psychologa.
Žádost o odklad je potřeba i
s potřebnými
doporučeními
podat
do
31.
května
kalendářního roku.
Marcela Steinzová,
vedoucí učitelka MŠ
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Z naší školky

Dobré ráno, dobrý den,
do masek se převlečem.
Pojďte rychle všichni dál,
máme tady karneval.
S loňským rokem jsme se rozloučili povedeným Vánočním
vystoupením, které jsme pojali trochu netradičně – tradičně v
dobových kostýmech, staromluvou a krásnými tanci,
říkankami, písničkami a koledami.
Děti potěšily nejen své blízké, ale i nás učitelky.
Vystoupení všechny naladilo na příjemnou vánoční notu.
Chtěli bychom poděkovat rodičům za obstarání pěkného
dobového oblečení pro své děti.

V nedávné době jsme viděli divadelní
představení „Jak šel Kuba do pekla“ a
„Bába Chřipka“, také jsme byli svědky
hudebního vystoupení „Muzikantský
rok“.
Těšíme se na divadelní pohádky „O
kominíkovi Josefovi“ a „Ježibaba
Kolomajzna
slaví
Velikonoce“.
Čekají nás další lekce keramiky,
pohádkový
karneval
(nebo
Masopustní rej).
Všem přejeme zdraví, žádné bacily a hodně dobré nálady.
za kolektiv MŠ Hana Štruplová
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www.sklibechov.cz

SPORTOVNÍ KLUB LIBĚCHOV

ODDÍL KOPANÉ – ŽÁCI – PŘÍPRAVKA (6 – 10 LET)
trenér: Štěpán Hladký, Martin Veselý

Trénují v úterý a ve čtvrtek od 16:00 hodin
v tělocvičně ZŠ.
Od března trénink na hřišti, zápasy od dubna,
rozpis ještě není.

ODDÍL KOPANÉ – MUŽI
trenér: Michal Novák, Julius Miko

Trénují průběžně dle počasí a potřeb, momentálně
běh ve středu, sobotu, neděli, až dovolí terén –
pravidelně na hřišti.

ODDÍL STOLNÍHO TENISU – ŽÁCI
trenér: Marie Nesměráková, Vlaďka Zralíková

Trénují ve středu a v pátek od 15:00 do 16:00
hodin v tělocvičně ZŠ; od dubna v sokolovně.

CVIČENÍ ŽEN
Miloslava Jiránková

Pondělí a čtvrtek od 19:00 do 20:00 hodin
v kempu.

CVIČENÍ SENIOREK
Marie Nesměráková

Čtvrtek od 14:30 do 15:30 hodin v tělocvičně ZŠ.

CVIČENÍ DĚTÍ S RODIČI
Anna Janatková, Petra Tauchmanová

Čtvrtek od 16:00 do 17:30 hodin v tělocvičně ZŠ.

ODDÍL KOPANÉ – MUŽI – ROZPIS ZÁPASŮ
POHÁR
POHÁR
POHÁR
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK

SO 3. 3.
SO 10. 3.
SO 17. 3.
SO 24. 3.
SO 31. 3.
SO 7. 4.
SO 14. 4.
SO 21. 4.
NE 29. 4.
SO 5. 5.
NE 13. 5.
SO 19. 5.
SO 26. 5.
SO 2. 6.
SO 9. 6.
SO 16. 6.

???
14:00
14:00
15:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Dolní Beřkovice – SK Liběchov
SK Liběchov – Střezivojice (hřiště Vehlovice)
Liaz Vehlovice – SK Liběchov
Horní Počaply – SK Liběchov
TJ Kly – SK Liběchov
SK Liběchov – Start Mlékojedy
Sokol Čečelice – SK Liběchov
SK Liběchov – Liaz Vehlovice
Sokol Dřísy – SK Liběchov
SK Liběchov – Sokol Všetaty
Botafogo Mělník – SK Liběchov
SK Liběchov – Sokol Záryby B
Sokol Obříství – SK Liběchov
SK Liběchov – AFK Hořín
SK Roma Neratovice – SK Liběchov
SK Liběchov – TJ Řepín B

FOTBALOVÝ ODDÍL SK LIBĚCHOV
přijímá nové členy ve věku 6 – 10 let
do družstva PŘÍPRAVKY
Zájemci se mohou hlásit každé úterý a čtvrtek
na pravidelných trénincích od 16:00 na hřišti v aleji.
trenér – Štěpán Hladký
více informací: 777 206 066 – Štěpán Hladký
_________________________________________________________________________________________________________________
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Vánoční turnaj 2011
Vánoční turnaj ve stolním tenise má v Liběchově
dlouholetou tradici díky Marušce Nesměrákové,
trenérce oddílu stolního tenisu. Díky jejímu elánu a
obětavosti si děti z mělnického regionu každý rok
krásně zahrají a navíc se radují z perníkových
odměn.
V prosinci se bojovalo v následujících kategoriích –
nejmladší žáci, mladší žáci, starší žáci. Vzhledem
k přítomnosti skvělých rodičů jsme zařadili i
čtyřhru smíšených dvojic, kde první z dvojice byl
buď rodič, nebo starší žák a druhý z dvojice byl
mladší, nebo nejmladší žák.

nejmladší žáci

A jak to všechno dopadlo?
Nejmladší žáci:
1. místo: Kratochvíl Lukáš – TJ Neratovice
2. místo: Dudová Sára – SK Liběchov
3. a 4. místo: Popová Kateřina – Dynamo
Nelahozeves a Zelenková Barbora – SK Liběchov
Mladší žáci:
1. místo: Dvořák Jan – TJ Neratovice
2. místo: Zelenka Jakub – SK Liběchov
3. a 4. místo: Bílek Matěj – SK Liběchov a Kerner
David – Dynamo Nelahozeves
Starší žáci:
1. místo: Pekarovič David – TJ Neratovice
2. místo: Dvořák Jan – TJ Neratovice
3. místo: Zelenka Jakub – SK Liběchov
4. místo: Dvořák Jan – SK Liběchov

smíšené čtyřhry

Smíšené čtyřhry:
1. místo: Zelenka J. + Bílek M. – SK Liběchov
2. místo: Kerner D. + Vondráček P. – Dynamo
Nelahozeves a SK Liběchov
3. místo: Fabián L. + Dvořák J. – TJ Neratovice
4. místo: Pekarovič D. + Zelenková B. – TJ
Neratovice a SK Liběchov

POVODÍK 2012
V loňském roce se uskutečnil 1. ročník Sportovního klání mezi obcemi povodí Liběchovky POVODÍK.
Všechny zúčastněné obce hodnotily tento sportovní počin velice kladně, a proto doufáme, že i letošní
rok bude ve znamení fair play chování a dobrého pocitu nejen ze sportu.
Pro letošní rok zůstává složení disciplín nezměněné – čtyřhra ve stolním tenise, běh – štafeta 4x100
m, skupinový závod na kole a plavání – štafeta 4x2 želízské bazény. Za každou obec závodí čtyřčlenné
družstvo, kde jsou jediné dvě podmínky účasti. Všichni závodníci musí mít trvalé bydliště v obci, za
kterou závodí, a musí být starší 18 let. Vítěz sportovního klání obdrží putovní pohár, který v loňském
roce získalo družstvo Ješovic.
Termín konání a veškeré podrobnosti najdete v dalším vydání Liběchovského zpravodaje.
Vlaďka Zralíková
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PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK MODRÁ KOTVA LIBĚCHOV
ZÁVOD PRAHOU PLNOU STRAŠIDEL 2012
První sobotu v listopadu jsme se zúčastnili již 28. ročníku závodu v hledání
strašidel na Malé Straně. Uličky této části Prahy dávaly závodu nádhernou
atmosféru. Závodníci i náhodní kolemjdoucí zde mohli potkat celkem patnáct
různých strašidel, například zavražděnou jeptišku, Turka, vodníka, krvelačného
řezníka, rytíře a mnoho dalších. V závodu startovalo celkem 325 hlídek v pěti
věkových kategoriích, od sedmi let po dospělé. Byla tu také zvláštní kategorie pro
veřejnost.
Hlavní bylo najít rychle co nejvíce strašidel. To je ta základní podmínka úspěchu.
Každá soutěžní hlídka dostala na začátku informace o místech, kde se nacházejí
strašidla. Jenže ne jen tak – zašifrované! Když se závodníkům podařilo šifry
vyluštit, dozvěděli se přesné názvy ulic. Pak bylo potřeba vzít do ruky mapu a
snažit se tahle místa navštívit. Často výsledek nebyl ani tak o umění luštit šifry,
jako o orientaci v mapě a prostoru. To ale stále nebylo všechno: teprve po nalezení
strašidla je z půlky vyhráno – odevzdá se mu heslo, je-li správné, strašidlo za něj
vydá důkazní lísteček. Tyto lístečky pak v cíli rozhodují – více lístečků = více bodů
= lepší umístění. I naše dvě hlídky postihla soutěžní horečka. Naši skauti a skautky
(12–15 let) z oddílu Viking se umístili 138. ze 150. Posádka Piraně, naši roveři (15–25 let), se umístila na 15. místě
z 22. Těšíme se již teď na další ročník.

____________________________________________________________________________________________________________________

100 LET ČESKÉHO SKAUTINGU
Už je tomu sto let, co Antonín Benjamín Svojsík
začal po návštěvě Anglie roku 1911 šířit po Čechách
skauting. V Anglii, kde již skautovalo přes sto tisíc
chlapců, měl možnost navštívit tábor nového
dětského hnutí. Svojsík byl úplně nadšen, když
viděl, jak chlapci na táboře zkouší být samostatní,
učí se spolupracovat ve skupině svých vrstevníků,
hrají si v přírodě… Řekl si, že by bylo dobré tuto
filozofii výchovy zavést i v Čechách. Své poznatky
upravil pro české prostředí v své knize Základy
junáctví, kterou si získal mnohé příznivce. Začaly
vznikat družiny, oddíly, střediska v různých
městech.
Ale nic nemůže být jednoduché. Skauti měli svou
činnost několikrát zakázanou. Bylo to za německé
okupace nebo po roce 1948, kdy mohli skauti
fungovat jen skrytě. Po roce 1989 se obnovoval
skauting oficiálně už potřetí, a snad už naposledy.

O výročích by se neměly jen pět ódy na zakladatele
a významné události v toku dějin. Měli bychom se
zamyslet, co skauting znamená pro jednotlivce.
Získáte nové kamarády, kteří vás nenechají
v nesnázích. Dostanete možnost se realizovat a
nabudete zkušenosti, které se vám někdy v životě
můžou hodit. Každý vzpomíná rád na svůj první
tábor, dobrodružné výpravy, skautský slib, večer
strávený u táboráku, přespání pod širákem, putovní
tábor, cvaknutí lodě, vaření pro ostatní, stezku
odvahy a spousty dalších zážitků. Tím každým není
jen hrstka, ale tisíce lidí, kteří skautovali.
V Liběchově těchto lidí může být odhadem něco
přes sto, počítáme-li k oficiální činnosti Přístavu
Modrá kotva též činnost oddílu vodních skautů
v Liběchově, který pak kvůli politické situaci
fungoval jako Vodní turistický oddíl mládeže.

Přijďte s námi 21. 4. 2012 oslavit
100 let skautingu, součástí akce
bude též výstava starých fotek.
Bližší informace budou s odstupem
času na naší vývěsce nebo na:
http://modrakotva.dawon.eu/.
Bc. Marie Šubrová v. r.
_________________________________________________________________________________________________________________
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Putování za Mikulášem

Zpívání koled u ješovické lípy

5. prosince jsme se již popáté sešli,
abychom se vydali po stopách Mikuláše,
anděla a čertů. Děti hledaly rozsvícené
svíčky, které ukazovaly cestu za odměnou.
U kraje lesa na nás čekal jeden z čertů, a než
nás pustil dál, tak mu musely děti zazpívat
písničky. Pak jsme konečně objevili
vlídného Mikuláše, krásného anděla a
přísné čerty. Děti se trošku bály největšího
čerta, který chtěl zlobivce odnést do pekla,
ale nakonec se všechny děti šťastně vrátily
domů se sladkou nadílkou.
Mikulášovi, andělovi a čertům velice
děkujeme za opravdu pěkné putování, za
sladkou odměnu děkujeme Městskému
úřadu v Liběchově.

V podvečer 23. prosince jsme se již popáté sešli u ješovické
lípy, abychom zpěvem koled uvítali a oslavili vánoční čas.
Koledy zpívali nejen dospělí, ale i děti. Vánoční atmosféru
umocnila přítomnost Panenky Marie s Jezulátkem.

23. prosince 2012 se těšíme opět na viděnou.

Lidová rčení – pranostiky
Pranostika je žánr lidové slovesnosti. Jde o rčení, které se snaží dávat do souvislosti určité
meteorologické jevy a roční dobu, založené na dlouhodobé lidské zkušenosti. Slovo
pranostika je odvozeno z latinského slova prognosis, tedy předpověď. Pranostiky jsou
spojeny s každým měsícem.
Leden
Čím leden jasnější, tím mrazivější.
Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Je lepší v lednu vidět u ovčince vlka číhat, nežli sedláka v poli orat.
Je-li leden chladný a jasný, bude rok úrodný a krásný.
Únor
Co si únor zazelená – březen si hájí; co si duben zazelená – květen mu to spálí.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům s ušima.
Březen
Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.
Březnové mlhy – za 100 dní déšť.
Březnové slunce má krátké ruce.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
text a foto v rubrice: 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. BŘEZNA 2012.
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.
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