LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
4 / 2013

vychází 11. října 2013

zdarma / 400 ks

UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ● PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ● ZŠ A MŠ LIBĚCHOV ● PŘÍSTAV
VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK MODRÁ KOTVA ● SPORTOVNÍ KLUB LIBĚCHOV ● PODZIMNÍ PROCHÁZKA ● JEŠOVICKÝ POSEL ●
REGIONÁLNÍ MUZEUM MĚLNÍK – PLÁN VÝSTAV A AKCÍ

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBĚCHOV
KONANÉ DNE 12. 6. 2013

Lidová moudrost praví, že „říjnové nebe
plné hvězd má rádo teplá kamna“. A
přítomné dny tuto pranostiku doslova
potvrzují. Kronikářský zápis o roce 2013
tak bude muset vzpomenout na nebývale
studené jaro, rozvodněné řeky, řádku
rozpálených letních dní i na rychlý nástup
chladného podzimu. Jaká asi bude zima?
Zatím můžeme jenom hádat… Podobně
jako kalendářní rok, i další ročník
zpravodaje se kvapem blíží ke konci. Před
námi je letos už jen jediné, prosincové
vydání. Stalo se zvykem, že v závěrečném
čísle roku zveme dospělé i děti k různým
společenským akcím a setkáním, a stejně
tomu bude i tentokrát. Aby se všechny
pozvánky podařilo otisknout včas,
připomínáme, že datum uzávěrky bude již
12. listopadu 2013.
Těšíme se na Vaše příspěvky a ohlasy.
Tiskový výbor MěÚ

Vážení občané,
opakovaně
upozorňuji
majitele
nemovitostí, ke kterým byla vyvedena
kanalizační přípojka, a je tedy možné
nemovitost
technicky
připojit
na
kanalizační systém města Liběchov, aby
neváhali a nemovitosti po podepsání
smlouvy
o
odvádění
odpadních
splaškových vod s městem Liběchov
připojili. U většiny nepřipojených
nemovitostí je zřejmé, že četnost vývozů
a objem žump a jímek neodpovídá
objemu
dodané
pitné
vody
do
nemovitostí.
Josef Ulman
starosta města Liběchov

Na programu jednání: Závěrečný účet města Liběchov za rok 2012, závěrečný
účet DSO Boží Voda za rok 2012, závěrečný účet SOPL za rok 2012, rozpočtové
opatření č. 1 a 2 na rok 2013, žádost o odkoupení pozemků v k. ú. Liběchov, ZŠ
a MŠ Liběchov, žádost o pronájem nebytových prostor v budově zdravotního
střediska č. p. 140 v Liběchově, žádost o odložení termínu kolaudace, zpráva
Výboru pro rozvoj a vzhled Liběchova a Ješovic, zpráva starosty o činnosti
v obci a o povodních.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBĚCHOV
KONANÉ DNE 4. 9. 2013
Na programu jednání: Zpráva starosty o činnosti, rozpočtové opatření č.
3/2013, ZŠ a MŠ Liběchov, žádost o směnu a koupi pozemků v k. ú. Ješovice,
žádost o odkoupení pozemků v k. ú. Liběchov, žádost o zřízení práva věcného
břemene, žádost o odložení termínu kolaudace, ČEZ – smlouva o uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene, žádost o směnu pozemků v k. ú. Liběchov,
návrh smlouvy o nájmu zemědělských pozemků.
ZÁPISY Z JEDNÁNÍ BYLY ZVEŘEJNĚNY NA ÚŘEDNÍ DESCE MĚSTSKÉHO
ÚŘADU V LIBĚCHOVĚ.

_____________________________________________________________________________
UPOZORNĚNÍ NA ČASTO SE VYSKYTUJÍCÍ KRÁDEŽE
V poslední době evidujeme na území Liběchova zvýšený nárůst
krádeží kovových předmětů (trubky, svody dešťové vody, nářadí z okolí
domů a zahrádek). Nenechavci se bohužel nevyhýbají ani veřejnému
prostranství – zvlášť nebezpečnou situaci mohou způsobit krádeže
poklopů (mříží) kanálů. Prosím občany, aby v případě zjištění
neoprávněné manipulace s poklopy uličních vpustí informovali
neprodleně pracovníky Městského úřadu Liběchov. Litinový poklop váží
více než 20 kg a je pro sběratele kovů zajímavým „zbožím“. Již nyní jsou
chybějící ukradené poklopy nahrazeny novými – plastovými, které nejsou
pro zloděje zajímavé.
Považuji za důležité zveřejnit také opakované upozornění zejména pro
seniory na nebezpečí krádeží přímo v domácnostech. Nepouštějte si do
bytu cizí, neznámé osoby, které se Vás pokoušejí nalákat na výhodnou
nabídku zboží či služeb, vracení přeplatků vody, elektřiny nebo dalších
poplatků. Žádné z těchto poplatků nedoručují pracovníci firem
v hotovosti, peníze v hotovosti nosí pouze poštovní doručovatelky.
Období vánočních svátků se pomalu, ale jistě blíží, podvodníci jsou
vynalézaví, zajistěte si své cenné věci, buďte ostražití a předcházejte
nebezpečným situacím.
Josef Ulman, starosta města Liběchov
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Městský úřad Liběchov a 1. Polabská s. r. o. pořádají

MOBILNÍ SVOZ
NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
PRO MĚSTO LIBĚCHOV.

 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Sběrna bude přistavena v sobotu

19. října 2013

DRUHÁ POLOVINA MÍSTNÍHO

od 8.00 do 8.30 hodin
v Liběchově na parkovišti MěÚ,

POPLATKU
ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

od 8.45 do 9.15 hodin
na Boží Vodě u paní Frundlové,

BYLA SPLATNÁ JIŽ K 30. ZÁŘÍ 2013.
Poplatek je splatný v hotovosti do pokladny

od 9.30 do 10.00 hodin
v Ješovicích u Lípy.

v kanceláři MěÚ v Liběchově

Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA
níže uvedené odpady.
POVINNOSTÍ OBČANA je odevzdat odpad osobně obsluze sběrny
a neponechávat odpad volně u sběrného místa.
● ZÁŘIVKY A VÝBOJKY ● AUTOBATERIE A MONOČLÁNKY ● VYJETÉ OLEJE A
POUŽITÉ OLEJOVÉ FILTRY VČ. OBALŮ ● POUŽITÉ FRITOVACÍ OLEJE ● BARVY A
LAKY VČ. OBALŮ ● KYSELINY, ROZPOUŠTĚDLA, ČISTIČE A DALŠÍ DOMÁCÍ CHEMIE
● NÁDOBKY OD SPREJŮ ● STARÉ A NEPOTŘEBNÉ LÉKY ● VYŘAZENÉ TELEVIZORY
A LEDNICE ●

 POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 
KTERÝCH ŘP SE VÝMĚNA TÝKÁ?
ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY VYDÁVANÉ V ROZMEZÍ
OD 1. 1. 2001 DO 30. 4. 2004
JSOU JEJICH DRŽITELÉ POVINNI VYMĚNIT
NEJPOZDĚJI DO 31. 12. 2013.
UPLYNUTÍM STANOVENÉ DOBY PRO JEJICH VÝMĚNU
ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY POZBÝVAJÍ PLATNOSTI.
(V SOULADU S NOVELOU ZÁKONA Č. 119/2012 SB.)
Kde si mohu vyměnit ŘP?
Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností –
pro občany Liběchova je to Městský úřad Mělník.
Co musím mít s sebou?
 „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s
rozšířenou působností,
 platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),
 průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm,
 ŘP, který podléhá povinné výměně.
Kdy mně bude vydán nový ŘP?
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních
dnů od podání žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč.
Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání
ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše správní poplatek 500 Kč).

www.vymentesiridicak.cz

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji členům Sboru dobrovolných hasičů Liběchov
i všem dalším dobrovolníkům a přátelům, kteří mně
a mé rodině obětavě pomáhali v době letošní
červnové povodně. Vynaložili mnoho času a sil, aby
nám pomohli zvládnout nelehkou situaci. Děkuji
Vám všem!
Jarmila Poláčková, Liběchov

(nejpozději do 20. 11. 2013)
nebo bezhotovostně na účet města Liběchov
vedený u KB Mělník,
č. ú. 3120171/0100 s variabilním symbolem,
kterým je číslo popisné, nebo číslo evidenční.

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA POMÁHÁ OBĚTEM
TRESTNÝCH ČINŮ

Dnem 1. srpna 2013 nabyla účinnosti druhá část zákona 45/2013 Sb., o
obětech trestných činů, který významně posiluje práva obětí trestných
činů. Tento zákon také značně upevňuje úlohu Probační a mediační
služby České republiky, pro kterou je pomoc obětem jedním z poslání od
jejího založení v roce 2001.
Nový zákon reaguje na světové i domácí zkušenosti s pomocí obětem
trestných činů a implementuje evropské normy a předpisy, které se
v praxi osvědčily a pomohly obětem v jejich nelehké situaci. Nemělo by se
tedy stát, že se oběť dočká nešetrného zacházení od orgánů činných
v trestním řízení (policie, státní zástupci, soudy), nebo neuplatní svoje
práva, neboť o nich nebude informována.
Právě na práva oběti a na šetrné zacházení s ní se nový zákon zaměřuje
nejvíce. Oběť trestného činu musí být seznámena se svými právy ústně i
písemně, a to i opakovaně, pokud si to přeje. Respekt k osobnosti a
důstojnosti oběti je naprostou samozřejmostí, stejně jako ochrana
osobních údajů, které mohou být utajeny před pachatelem trestného činu.
Oběť má právo na výslech osobou stejného pohlaví a na doprovod
důvěrníka, který jí bude poskytovat potřebnou psychickou oporu. Soudce
či státní zástupce může pachateli uložit předběžné opatření, které má za
úkol oběť chránit před pachatelem (zákaz styku s obětí, zákaz vstoupit do
společného obydlí, zákaz zdržovat se v určitých místech a mnohá další).
Zcela novým nástrojem v pomoci oběti k uplatnění jejích práv je tzv.
prohlášení o dopadu trestného činu na život oběti, které konkrétně popíše,
jakým způsobem je oběť poškozena v jejím každodenním životě. Toto
prohlášení, učiněné písemně či ústně, je určitým vodítkem pro soud, který
rozhoduje o trestu pro pachatele.
Prohlášení může obsahovat jakékoliv dopady trestného činu, zejména pak
dopady psychické a sociální (poruchy spánku, pocit ohrožení,
nedůvěřivost, problémy v navazování nových vztahů), zdravotní a finanční.
Úlohou Probační a mediační služby je zejména pomoci oběti v rovině
poskytování právních informací, tedy pomoc oběti zorientovat se
v průběhu trestního řízení (co se děje nyní, jaké další kroky a úkony se
budou dít dále, jak a kdy uplatnit svoje práva). Naprostou samozřejmostí je
také zprostředkování odborného psychologického a sociálního poradenství
(náhlá finanční nouze, jednání s úřady, vyřizování dávek). Řada obětí
nenahlásí spáchání trestného činu, neboť nemá dostatek informací,
nenalezne potřebnou odvahu, nebo neví, jak postupovat. Také pro tyto
oběti je tu Probační a mediační služba. Bezplatné poradenství je
poskytováno na střediscích osobně (Po – Pá 8.00 – 15.00 hod.), nebo
telefonicky, pokud si oběť přeje zůstat v anonymitě.
Probační a mediační služba, středisko Mělník,
Vodárenská 210, tel: 315 629 087, 734 362 964
Josef Novotný, probační úředník

____________________________________________________________________________________________________
LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013, strana 2

Z VÝBORU PRO ROZVOJ A VZHLED LIBĚCHOVA A JEŠOVIC
VÝBOR PRO ROZVOJ A VZHLED LIBĚCHOVA A JEŠOVIC
zápis č.
konaný dne:

3/2013
30. 5. 2013 v 19 hodin

Členové: Ing. Pavla Veverková, Ing. Kamil Janatka, Roman
Kleinert (všichni přítomni).
Program jednání:
1) Úkoly z minulého jednání
2) Čištění vodotečí v aleji
3) Parčík u aleje – návrhy na revitalizaci
4) Milník a socha Krista – infotabulky
5) Den Země – čištění Liběchovky
6) Rozhlas – Ješovice
7) Ješovice – sekání hřiště atp.
8) Jednání s Povodím Ohře – čištění Liběchovky
9) Doprava – oprava mostku Želízy
10) Tvorba projektové dokumentace – chodníky Liběchov
1) • Ing. Veverková zpracuje návrh na informační tabulky
k milníku a k soše Krista. Splněno – bod se vypouští.
Členové výboru organizačně zajistí Den Země – 20. 4. 2013.
Splněno – bod se vypouští.
Pan Kleinert zajistí výběr projektanta na tvorbu PD na
chodníky. Splněno – bod se vypouští.
2) Pan Kleinert informoval o čištění vodotečí, které proběhlo v
aleji. Ing. Janatka upozornil na nové lavičky v aleji, které jsou
usazeny příliš vysoko. Proto doporučuje, aby byl terén v místě
laviček v rámci možností navýšen a případné další lavičky se
zapustily hlouběji pod povrch.
3) Ing. Janatka požádal pana Kleinerta o vytyčení sítí v parčíku.
Důvodem je tvorba návrhu na revitalizaci parčíku.
4) Milník, socha Krista – Ing. Veverková informovala, že návrhy na
infotabulky jsou vytvořeny. Pan Kleinert nechal vyrobit destičky
s informacemi o památce a vyrábí kovové držáky. Členové výboru
se bavili o stavu niky u sochy Krista. Ing. Veverková projedná
s památkáři řešení, jak zabránit vlhnutí niky.
5) Výbor zhodnotil Den Země – úklid kolem Liběchovky jako
podařený. Přišlo asi 35 lidí. Posbíralo se asi 30 pytlů odpadu. Příští
rok výbor akci opět zopakuje.
6) Ing. Veverková informovala o rozhlase v Ješovicích. Požádala
pana Kleinerta, zda může odeslat cenovou poptávku dle dodaných
podkladů.
7) Ing. Veverková informovala o požadavcích zaslaných mailem z
Ješovic – sekání hřiště, barva na nátěr zastávky, nový koš na
zastávku. Pan Kleinert předal k řešení zaměstnancům města.

8) Ing. Janatka jednal s Povodím Ohře. Řešil úpravu koryta Liběchovky na
Boží Vodě u kiosku paní Frundlové. Je to tam zarostlé a při vyšším stavu
vody dochází k rozlévání na silnici. Povodí požaduje odeslat žádost obce,
aby mohlo zahájit interní debatu. Akce by mohla proběhnout v zimních
měsících. Ing. Janatka připraví žádost na Povodí Ohře.
9) Ing. Janatka upozornil na plánovanou opravu mostu v Želízích u
Čertových hlav. V důsledku opravy a plánovaného kyvadlového provozu
hrozí, že si auta budou v době špičky urychlovat cestu přes Boží Vodu.
Členové výboru doporučují umístění zákazu vjezdu mimo dopravní
obsluhu a bylo by dobré zajištění občasného dozoru Policie ČR. Dále Ing.
Janatka upozorňuje na reálně hrozící další poškození již dnes špatného
povrchu komunikace na Boží Vodě v důsledku hrozícího zvýšení dopravy.
10) Výbor řešil přípravu tvorby projektové dokumentace na rekonstrukci
chodníků v Liběchově (rozsah rekonstrukce, úskalí). Dokumentaci bude
pravděpodobně tvořit Ing. A. Palička. Pan Kleinert domluví jednání na
místě. Ing. Veverková upozorňuje, co vše je třeba do projektu zahrnout.
Úkoly:
1)
Ing. Veverková projedná s památkáři řešení, jak zabránit vlhnutí
niky u sochy Krista.
2)
Ing. Janatka připraví žádost na Povodí Ohře a předá k odeslání
panu Kleinertovi.
3)
Ing. Veverková připraví žádost o cenovou nabídku na rozhlas
v Ješovicích, předá k odeslání panu Kleinertovi.
4)
Pan Kleinert připraví orientační přehled sítí v parčíku u aleje po
konzultaci s panem starostou.
5)
Pan Kleinert informuje pana starostu o opravě mostu v Želízích a
zajistí, aby bylo dopravní značkou zamezeno vjezdu aut na Boží Vodu
v době opravy mostu v Želízích.
Kontrola plnění navržených a přijatých opatření:
Kontrola úkolů – všechny úkoly k datu schůzky splněny.
Termín příštího jednání: bude upřesněno
Předseda komise:
Zapsal:

Ing. Pavla Veverková
Ing. Pavla Veverková

Návrh na usnesení ZM:
ZM bere na vědomí zápis č. 3/2013 Výbor pro rozvoj a vzhled
Liběchova a Ješovic.

TISKOVÁ ZPRÁVA

MĚLNICKÁ NEMOCNICE MÁ PLAKETU NA PŘÁTELSKÝ PŘÍSTUP K DĚTEM
Mělník 19. září 2013 - Mělnická nemocnice se může chlubit titulem
Baby Friendly Hospital (BFHI) – nemocnice přátelská k dětem. Světová
zdravotnická organizace s fondem UNICEF jej uděluje nemocnicím,
jejichž novorozenecká oddělení splní přísná mezinárodní kritéria na
podporu kojení, které je velmi důležité pro zdravý vývoj dítěte.
Nemocnice Mělník je 67. českým zařízením, které plaketu získalo.
Obdrželo ji od MUDr. Anny Mydlilové, koordinátorky BFHI a vedoucí
Národního laktačního centra v České republice.
„Titul BFH pro nás znamená mnoho. Je to ocenění nezměrného úsilí,
trpělivosti a nasazení personálu novorozeneckého i gynekologickoporodnického oddělení,“ míní ředitel nemocnice MUDr. Tomáš Jedlička.
Podle něho zásady, které jsou podmínkou pro získání certifikátu, by měly
být součástí standardu v každé porodnici.
Podmínkou k získání tohoto označení je dodržování deseti kroků
k úspěšnému kojení. Novorozenecké oddělení v Mělníku začalo s jejich
postupným uváděním do praxe již před třemi lety. Letos v červnu pak
úspěšně prošlo přísným hodnocením. „Nejtěžší bylo změnit myšlení
zdravotníků pečujících o matku a dítě. Přesvědčit je, že zaběhlé praktiky
nebyly v předchozím období úplně nejsprávnější, a proto bylo procento
plně kojených dětí, které opouštěly v minulosti porodnici, velmi nízké,“
popisuje primářka novorozeneckého oddělení MUDr. Lenka Doležalová.

Mimo jiné se zcela přestalo s dokrmováním miminek čajem a glukózou.
Dokrmy odstříkaným mateřským mlékem či počáteční umělou formulí
dostávají děti jen výjimečně, a to v lékařsky indikovaných případech.
„Dokrmy podáváme vždy alternativně, nikdy z lahve, aby se miminko
nezmátlo a nezačalo odmítat prso,“ dodává primářka Doležalová. Proto jsou
zapovězeny i dudlíky.
Pro včasný nástup laktace, navázání vztahu mezi matkou a dítětem je po
narození miminka důležitý bonding, okamžitý kontakt matka-dítě. Když to
dovolí zdravotní stav miminka a maminky, je děťátko po opožděném
podvazu pupečníku položeno mamince nahé na hrudník. Tam zůstává
minimálně do ukončení prvního sání, ale velmi často po celé dvě hodiny po
narození. Ošetření, vážení a měření provádí zdravotníci až poté.
Samozřejmostí je 24 hodinový rooming in nebo přítomnost otců při porodu.
Nemocnice dodržující Baby friendly hospital program naplňují právo žen i dětí na
kojení, pro podporu vlastního zdraví a zdraví dítěte. Málokteré opatření je tak
vysoce účinné pro zdravotní stav, zdravý vývoj dítěte, a to s minimálními
náklady,“ říká MUDr. Anna Mydlilová. Podle ní je zvykem, že nastávající rodiče
si vybírají porodnice, které toto ocenění mají.
Důkazem kvality poskytované péče je i velký zájem těhotných žen o porod v
mělnické porodnici. Loni přišlo na svět v mělnické porodnici 1125 dětí.
Bc. Lucie Zikmundová
tisková mluvčí, Mělnická zdravotní, a. s., Nemocnice Mělník
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV
www.zslibechov.cz

PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO ŘEDITELE ŠKOLY
(A NÁSTIN PLÁNU PRÁCE ŠKOLY)
Motto:
Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou
cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost,
znal přítomnost a předvídal budoucnost.
(J. A. Komenský)
Vážení občané města Liběchova,
rád bych se vám všem touto cestou představil jako nový ředitel
Základní a mateřské školy v Liběchově. Jmenuji se Karel
Špecián a jsem absolventem Pedagogické fakulty Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích, obor učitelství pro základní
a střední školy, aprobace český jazyk – německý jazyk. Ve
školství pracuji od roku 1992, v posledních dvanácti letech v
řídících funkcích. Mám také zkušenosti s mimoškolním
vzděláváním, které jsem získal jako vedoucí oddělení
vzdělávání Památníku Lidice, a podílím se i v současnosti mimo
jiné na vzdělávacích aktivitách pro žáky, pedagogy a veřejnost
jako lektor.
Naše škola – nemohu napsat pouze vaše, neboť škola je
záležitostí nás všech – má svá pozitiva, ale má také své neduhy
a bolístky, které bude nezbytné postupně odstraňovat. Není to
snadný úkol a výsledky jistě nebudou patrné vždy okamžitě. Je
to ale výzva pro všechny zaměstnance školy a především pro
mne jako jejího ředitele, neboť zastávám zásadu, že všude mají
děti právo na svou kvalitní školu. V čem spočívá kvalita školy?
Především v celkové úrovni práce učitelů a ostatních
pedagogických pracovníků a také v atmosféře, která je v ní
vytvářena. Osobně bych si přál, aby naši žáci chodili do školy
rádi a bez obav, aby čas strávený vzděláváním nepromarnili,
aby se také mohli na jejím chodu prostřednictvím již
existujícího žákovského parlamentu aktivně podílet; zkrátka a
jednoduše řečeno, aby škola byla opravdu „jejich“.
„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze
ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ (J. A. Komenský)
Tento citát vyjadřuje základní myšlenku pedagogiky, a sice že
učitel nesmí ve své odbornosti nikdy ustrnout. Vzdělávat jiné
vyžaduje od každého pedagoga dostatek odborných vědomostí
a zkušeností, ochotu učit se novým věcem a nebát se zavádět
do vzdělávání nové, v praxi osvědčené metody. V současnosti
se jedná například o výuku čtení metodou Sfumato a výuku
matematiky metodou prof. RNDr. Milana Hejného. Obě tyto
metody totiž eliminují vznik poruch učení, zejména dyslexie a
dyskalkulie. Jak je to možné? Jsou totiž založeny na využívání
schopnosti smyslového vnímání a poznávání u každého dítěte
během výuky a zároveň spojují několik vzdělávacích oblastí –
nejedná se tedy pouze o výuku čtení nebo matematiky. Dávají
šanci každému dítěti, protože mu umožňují zažít úspěch.
Učitelé, pokud absolvují odbornou přípravu a jsou těmto
metodám nakloněni, získají potenciál, který může do školy

přivést další děti z okolí. Tuto šanci bychom si rozhodně neměli
nechat ujít.
Co nás v tomto roce ve škole čeká?
Nejprve bychom měli uvést, že byl upraven školní vzdělávací
program EKOLIB. Na druhém stupni byla v osmém ročníku
zavedena výuka druhého cizího jazyka, a to německého.
Osmákům a deváťákům také přibyly dva volitelné předměty.
Mají možnost si volit mezi informatikou a sportovními hrami.
Roční plán práce se postupně zaplňuje dalšími aktivitami, které
by měly žákům doplnit a zpestřit školní výuku. Od října mohou
žáci docházet do zájmových kroužků, na prvním stupni to
budou sportovní hry a kroužek šikovných rukou. Na druhém
stupni bude nabídka sportovních aktivit rozšířena kroužkem
floorbalu. Chlapci mohou svou sportovní zdatnost ověřit
v letošním ročníku mělnické divize, která začíná v říjnu a
potrvá až do dubna.
Na prvním stupni školy jsou připraveny tradiční projekty
Podzim, Zima, Jaro a Léto, které budou doplněny tematicky
zaměřenými projekty Mikuláš a Velikonoce. Ve spolupráci se
SOU v Liběchově opět proběhnou vánoční a velikonoční dílny.
Žáci prvního stupně se spolu s dětmi z mateřské školy zúčastní
několika divadelních představení. Smutní nemusejí být ani žáci
druhého stupně. Žáci sedmého ročníku budou moci obdivovat
svět podmořských živočichů návštěvou mořského světa na
Výstavišti v Praze-Holešovicích. Zapojením se do projektu „72
hodin – přidej ruku k dílu“ budou moci ve čtvrtek 10. října
zvelebit okolí školy a některá zákoutí ve městě. Žáci šestého
ročníku navštíví v rámci výuky dějepisu ještě před podzimními
prázdninami velmi zajímavou výstavu o archeologii a
prohlédnou si expozici světově proslulého orientalisty
Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Osmáky čeká návštěva
pražského planetária a výstava Monarchie v Národním muzeu
v Praze. V listopadu si naši deváťáci rozšíří znalosti
z mineralogie v expozici NM a v prosinci navštíví v rámci výuky
dějepisu expozici Vojenského historického ústavu v Praze.
Další exkurze pak budou následovat v jarních měsících.
Škola je taková, jací jsou lidé v ní. Můžeme a budeme společně
pracovat na zlepšení atmosféry, kvality vzdělávání, vnitřního i
vnějšího prostředí, zkrátka na zlepšování všeho, co můžeme
sami ovlivnit, abychom ji opět dostali na místo, které jí právem
náleží. Věřím, že nás v našem úsilí budete podporovat.
S činností školy budete pravidelně seznamováni nejen na
stránkách tohoto zpravodaje, ale také na jejích webových
stránkách.
Mgr. Karel Špecián, ředitel školy
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PRVNÍ DEN VE ŠKOLE
Bylo pondělní ráno 2. září, když se Nikola, Jakub,
Viktorie, Natálie, Jakub, Gábor, Jirka, Klára a Jakub (to
není chyba, Jakubové jsou opravdu tři) probudili už
jako opravdoví školáci. Ani sluníčku se po ránu
z mračné peřiny příliš nechtělo. Na každého z nich se
již těšila nová světlemodrá školní lavice, nové
učebnice, sešity a hlavně „jejich“ paní učitelky Monika
Živnůstková a Gabriela Novotná. Když děti s mírným
rozechvěním a nedočkavostí překračovaly třídní práh,
jistě se v duchu ptaly, co všechno je ve škole očekává.
Na tuto otázku se jim snažil odpovědět ředitel školy,
který jim také popřál, aby se jim ve škole dařilo a
hlavně aby se jim ve škole líbilo. Každý prvňáček si
potom na tabuli vyhledal rybičku s vlastním jménem a
tím se všem přítomným představil. Paní učitelka pak
seznámila děti se třídou, školním prostředím a také
s paní učitelkou Gabrielou Novotnou, která je bude
vyučovat českému jazyku a matematice. Neopomněla
také rodičům poskytnout všechny důležité a nezbytné
informace.
Tak tedy Nikolko, Kubíku, Viktorko, Natálko, Kubíku, Jiříku, Klárko, Kubíku a Gábiku, přejeme vám, ať chodíte do školy rádi a ať se
vám ve škole daří. Když vám někdy něco nepůjde, nebuďte smutní. Všechno chce svůj čas, každý člověk je nadán na něco jiného.
Učitelé vám při hledání vaší cesty rádi pomohou.
Karel Špecián, ředitel školy

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Jak trávit volný čas aneb pojďte do školní družiny.
Školní družina (dále jen ŠD) zabezpečuje žákům náplň volného času v
době před vyučováním a odpoledne před odchodem domů. Probíhá při
činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností a
zábavou.
V ranní ŠD jsou zařazovány klidné a nenáročné činnosti odpočinkového
zaměření, které probíhají individuální formou. Po vyučování dochází u
dětí k velkému poklesu výkonnosti. V této době se projevuje potřeba
pohybu jako kompenzace dlouhého sezení při vyučování. Vhodné jsou
spontánní individuální či skupinové aktivity. Pak následuje náročnější
činnost – a to zájmová. Všechny tyto aktivity Vám zabezpečíme ve ŠD.
A nejen to, děti poznají nové kamarády z jiných tříd, než je jejich vlastní.
Přichází zima a dítě nechce být samo doma, chce být s kamarády, ale
venku je chladno? Pojďte do družiny, čekají tu děti a vychovatelka, která
připravila spoustu her a zábavy.
Ranní provoz 6.30 – 7.40 hodin.
Odpolední provoz 11.40 –15.55 hodin.
Měsíční poplatek činí 80 Kč, pokud žák chce navštěvovat ŠD jen ráno,
platí pouze 60 Kč.
Stále ještě máme volná místa...
Těší se na vás Mgr. Kateřina Kubecová.
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Z NAŠÍ ŠKOLKY

www.mslibechov.webnode.cz

Po prázdninách jsme se opět všichni ve zdraví a s dobrou náladou sešli v naší školce. Pro
velký zájem byla navýšena kapacita MŠ na 55 dětí.
Děti přivítaly paní učitelky ve svých třídách: Berušky – Pavlína Junková, Hana Štuplová,
Motýlci – Jindřiška Wittichová, Včelky – Marcela Steinzová.
Pro malé Berušky začátečníky to byl velký krok do neznáma. Postupně si zvykaly na
odloučení od rodiny a na respektování určitých pravidel v MŠ. Ukáplo několik slziček, ale
děti byly šikovné a díky milému přístupu paní učitelek a motivujícímu prostředí se slzy
téměř vytratily.

Velké kolo uděláme
a na zem se posadíme.
Budeme si povídat
a hezky si naslouchat.
Vezmem také pastelku,
usedneme ke stolku.
Něco pěkného nakreslíme,
potom se s tím pochlubíme.

Motýlci a Včelky také přivítali mezi sebou nové kamarády, kteří rychle a bez problémů
zapadli do party. Pro ně je tento školní rok opět připraven zájmový program – keramika
(každé úterý), angličtina (pondělí) a logopedie (úterý a čtvrtek). Pro děti s odloženou
školní docházkou pokračujeme v předškolákovi (středa).
Kdo by chtěl zavzpomínat na minulá léta, je mu k dizpozici fotogalerie z pořádaných akcí
na www.mslibechov.webnode.cz. Zde také naleznete aktuální novinky z dění v MŠ.
Mateřská škola nadále pokračuje ve sběru starého papíru, vymytých PET lahví a
plastových víček. Budeme rádi, když se k nám přidáte. Zajistíme odvoz do MŠ, stačí nám
zavolat (315 697 003, linka 104 nebo 602 758 198).
Uskutečněné akce:
 10. 9. třídní schůzky,
 17. 9. divadelní představení s klaunem Cesta do pohádek:
vystoupení bylo pro děti příjemné, hodně se nasmály, vydováděly, klaun je vtáhl do své hry,
vyzkoušely si čarování, soutěžily, zahrály si pohádky,
 9. 10. divadelní představení Koloběžka: Oslíčku, otřes se.
Plánované akce:
 podzimní akce pro rodiče s dětmi s názvem „Mami, tati, pojď si hrát“.
za koletiv MŠ Hana Štruplová

PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK MODRÁ KOTVA LIBĚCHOV

PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ MODRÁ KOTVA INFORMUJE
Jako každý rok byla naše roční činnost završena táborem.
V červenci jsme se vydali do Jižích Čech, kde jsme měli pronajaté
tábořiště od neratovických skautů. Tábořiště je u řeky Otavy,
blízko Horažďovic. V podsadových stanech zde spolu s námi
tábořilo i pět roverů (skauti ve věku 15–26 let) ze skautského
střediska v Krupce. Na tomto stálém táboře bylo 21 dětí
z našeho přístavu. Před odjezdem na tábor nám odřekla účast
kuchařka, a tak se ve vaření střídalo vedení tábora s rovery z
Krupky. Podle ohlasů dětí jsme vaření zvládli na jedničku.
V programu tábora byla nejen spousta her a jízda na lodích, ale i
výlety. Mimo jiné i do Horažďovic. Zde jsme navštívili i muzeum
řemesel s dílnou, kde si děti vyzkoušely příst na kolovrátku, tkát
látku na tkalcovském stavu, vyřezávat lžíce a misky ze dřeva.
Dětem se líbila i návštěva aquaparku, kde se vyřádily do sytosti.
Druhý týden jsme měli putovat po řece Otavě. Zvládli jsme však
pouze dva úseky, a to ze Sušice do Velkých Hydčic a odtud do
Katovic. Vzhledem k tomu, že bylo málo vody, zůstali jsme na
tábořišti v Katovicích. Odtud jsme sjížděli po Otavě do
Strakonic, chodili na výlety. Byli jsme se podívat i na hradě
Rabí, při jehož obléhání Jan Žižka přišel o druhé oko. Tábor se
dětem líbil a těší se na další.
V srpnu si naši roveři udělali svůj víkend, na kterém se mimo
jiné učili slaňovat, sebeobranu, asertivní techniky komunikace
a besedovali o nových možnostech roveringu. V září jsme paní
Brožové pomohli při pořádání rozloučení s prázdninami.

28. 9. 2013 jsme se opětovně zúčastnili závodu „Napříč Prahou
– přes tři jezy“. Jedná se o tradiční pražský vodácký závod s
historií sahající až do roku 1939. Trať závodu je dlouhá asi 6,5
říčních kilometrů se startem na Císařské louce (nad
Železničním mostem) a s cílem na ostrově Štvanice. Jak název
závodu napovídá, na trati se překonávají tři jezy: Šítkovský
(pod Jiráskovým mostem), jez Staroměstský (Karlovka nad
Karlovým mostem) a Helmovský jez u Štvanice. Trať závodu je
atraktivní, vede historickým centrem Prahy a je ojedinělou
příležitostí ke sjetí pražských jezů, které se pro veřejnost
otevírají právě jednou ročně u příležitosti tohoto závodu.
V tomto závodě, v kategorii OPEN žáci, se umístila naše děvčata
na 7 místě z 10 posádek. Chlapci, přestože se jim loď ve
Staroměstském jezu zalila vodou a museli ji nádobami
vyčerpat, se umístili na 9. místě.
Na 12. 10. 2013 plánujeme pro veřejnost „Liběchov plný
strašidel“. O podzimních prázdninách pojedeme na „tábor
v Táboře“, a jak je uvedeno v názvu, pojedeme do města Tábor,
kde se hrou a prohlídkami města seznámíme s husitskou
historií. Dále pro veřejnost, spolu s Městským úřadem, budeme
30. 11. 2013 pořádat „Mikulášskou besídku“, na kterou zveme
všechny děti.
Mgr. Jaromír Kubec
Kapitán přístavu
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SPORTOVNÍ KLUB LIBĚCHOV

www.sklibechov.cz

REKONSTRUKCE UMÝVÁREN V KABINÁCH SK LIBĚCHOV
V květnu tohoto roku proběhla rekonstrukce sprch v kabinách SK
Liběchov. Opravu si vyžádal neutěšený stav, který už nesplňoval
hygienické normy, a na základě státní kontroly Krajské hygienické
stanice hrozilo uzavření objektu. Stav umýváren před rekonstrukcí
sloužil bez odborné údržby či větších oprav již cca 40 let a celé
vybavení bylo již dávno za hranicí své životnosti. V umývárně mužů
byly viditelné rozvody studené vody k umyvadlům, stejně jako
viditelné odpadní potrubí (viz foto). Keramický obklad umývárny byl
proveden z různorodých dlaždic, místy již značně oprýskaných.
Podlaha umývárny byla rovněž ze starých keramických dlaždic s
litinovou gulí. Stropy všech místností byly z heraklitových desek,
neomítnuté. Vnitřní dveře byly vzhledem k vlhkosti nevytápěných
prostor zdeformované s poničeným kováním a zárubněmi
napadenými rzí.
Na rekonstrukci umýváren náš klub opakovaně žádal o dotace
z různých dotačních programů, např. z programu IV MŠMT, tj. údržba
a provoz sportovních zařízení, nebo z Fondu sportu a volného času
Středočeského kraje, bohužel neúspěšně. Vzhledem ke kritickému
stavu jsme požádali o finanční podporu Městský úřad Liběchov a
zastupitelé nám vyšli vstříc. Rozpočet rekonstrukce byl nastaven na
50 tis. Kč a město Liběchov nám tuto částku poskytlo v plné výši.
Naplánované práce byly provedeny v tomto rozsahu: V umývárnách
byla nejprve kompletně vybourána stávající podlaha a staré zárubně
dveří. Byla zhotovena zcela nová betonová podlaha, na níž byla
položena nová omyvatelná dlažba, a byly vsazeny nové zárubně. Po
demontáži umyvadel a stávajících ocelových rozvodů studené vody a
viditelných odpadů následovala oprava vnitřního vodovodu a
kanalizace, otlučení keramických obkladů a provedení nových. Stropy
všech místností byly zakryty podhledem ze sádrokartonových desek
na ocelové nosné konstrukci a přebíleny.
Veškeré zednické práce provedla firma Jiřího Šuly a celkové náklady
nakonec činily 68 tis. Kč. Realizací projektu došlo ke značnému
vylepšení hygienických podmínek pro všechny sportovce, návštěvníky
sportovního areálu i rekreanty a kontrola Krajské hygienické stanice
shledala zařízení jako vyhovující. Děkujeme touto cestou městu
Liběchov za poskytnutou dotaci.
Štěpán Hladký
předseda SK Liběchov

ROZPIS ZÁPASŮ - MUŽI
MISTRÁK

neděle 6.10.

16:00

SK Liběchov - Botafogo Mělník

MISTRÁK

neděle 13.10.

16:00

SK Liběchov - FC Lobkovice B

MISTRÁK

sobota 19.10.

10:45

AFK Hořín - SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 27.10.

14:30

SK Liběchov - Vitana Byšice B

MISTRÁK

sobota 2.11.

14:00

Sokol Všetaty - SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 10.11.

14:00

SK Liběchov - Sokol Záryby B

MISTRÁK

neděle 17.11.

10:15

Start Mlékojedy - SK Liběchov
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POVODÍK 2013

V sobotu 15. června jsme se po roce sešli k dalšímu ročníku sportovního klání mezi obcemi povodí Liběchovky
POVODÍK 2013. Letošní ročník opět přinesl změny. Oproti předchozím proběhly všechny disciplíny v jednom dni a
zároveň na jednom místě. V liběchovské aleji se týmy střetly v celkem osmi disciplínách, které zajišťovaly
jednotlivé zúčastněné obce. Kromě tradičních soutěží, jako například běh, jízda na kole a koloběžce, přibyly i nové
soutěže, které jsme mohli zažít či vidět poprvé. Mezi nejzajímavější pak patřila střelba z luku na terč či
přetahovaná lanem, ve které exceloval nový tým Liběchova „Kemp Zahrada“, jež dokázal porazit i obvykle
nejsilnější a zároveň celkově vítězný tým Sitné. Změnu doznala i pravidla, a tak jsme vždy vyhodnocovali výsledky
celého týmu, nikoliv jednotlivců.
Vřelé poděkování patří SK Liběchov, který nám umožnil sportovat na hřišti a v kempu. Vyzdvihnout pak musím
pomoc Kempu Zahrada, který poskytl zázemí a zároveň akci sponzoroval. Dalšími sponzory byla obec Liběchov a
Sdružení SOPL. Díky všem přispěvatelům bylo možné zůstat do pozdních večerních hodin a bavit se při hudbě
místní country kapely, kterou pomohl zajistit pan Šesták alias Ben.
A jak si jednotlivé týmy vedly?
Celkové pořadí
1. místo – Sitné
2. místo – Liběchov - Boží Voda
3. místo – Ješovice
4. místo – Liběchov - Kemp Zahrada
5. místo - Medonosy

Vlaďka Zralíková, Kamil Janatka

ODDÍL STOLNÍHO TENISU
Se začátkem školního roku začal, jako každý rok, dvakrát týdně fungovat oddíl
stolního tenisu. Na celém okrese Mělník pracují pouze čtyři oddíly stolního
tenisu, které se věnují dětem. Tento neutěšený stav je vidět i v našem oddíle v
Liběchově – zhruba 80% našich hráčů k nám dojíždí z Mělníka a okolních obcí,
kde se dětem a sportu nevěnují. Může nás těšit, že právě v Liběchově, díky
neuvěřitelné obětavosti Marušky Nesměrákové, patří stolní tenis k tradičním
sportům pro děti a mládež. Za všechny děti přeji paní Nesměrákové, aby nikdy
neztratila životní elán a optimismus a mnoho dalších let neodmyslitelně patřila
k oddílu stolního tenisu v Liběchově.
Vlaďka Zralíková
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PODZIMNÍ VYCHÁZKA NA KLÁCELKU A ČERTOVY HLAVY

Když se babí léto vydaří, není snad krásnější období pro
výlety a vycházky – třeba do okolních lesů a ke skalním
výtvorům Václava Levého. Pro nové obyvatele Liběchova
je naše trasa dobrým tipem k poznávání okolí. Ale také
pro starousedlíky může být zajímavé, jak vypadají
Čertovy hlavy poté, co ve svahu pod nimi proběhlo
rozsáhlé kácení lesního porostu. Dominanta sousedních
Želíz je tak nyní již z dálky viditelná.
Vycházka začíná na liběchovském náměstí V. Levého, u
rozcestníku na začátku aleje. Modrá turistická značka
směřuje alejí a Boží Vodou až ke „křížku“ (1 km). Zde
odbočuje vpravo, na malou zarostlou cestičku, která nás
dovede až k silnici na Českou Lípu. Tady nastává
nejméně příjemná část cesty: musíme překonat několik
desítek metrů po krajnici, až na protější straně silnice
uvidíme na stromě spásnou modrou šipku, která ukazuje
nahoru do lesa. Příkré stoupání, ztížené vystouplými
kořeny i spadanými kmeny, končí až před Klácelkou.
V tuto chvíli jsou za námi dohromady 2 km chůze.
Z Klácelky se vydáme k Čertovým hlavám lesem. Modrá
turistická trasa pokračuje kouzelnou pěšinkou nad
skalními průrvami a poté ze strmého svahu dolů do Želíz
(0,5 km). Jakmile se ocitneme ve vsi, není už možné
zabloudit – obří hlavy se z nezalesněného kopce dívají
přímo na nás. Projdeme prostranstvím mezi domy a
zahneme vpravo. Čeká nás ještě jeden pořádný výšlap
(0,5 km), ale ten je vzápětí odměněn blízkostí snad
nejznámějšího skalního díla sochaře Václava Levého i
krásnou vyhlídkou směrem k liběchovskému Kostelíčku
a k Mělníku.

Dolů do vsi se vracíme znovu po modré (1 km). Úzká pěšina
míří za „hlavami“ do lesa, stáčí se podél skal a nakonec klesá a
přechází v pohodlnou cestu mezi domy, kudy se dostaneme až
k želízské škole. Odtud po upraveném chodníku dojdeme
k odbočce na Boží Vodu; zde přejdeme hlavní silnici a kolem
zahradnické školy se vracíme na rozcestí u křížku a dál do
Liběchova (až na náměstí je to cca 2 km).
Celá trasa je dlouhá přibližně 6 km a zvládnou ji i předškolní
děti, pro kočárek však vhodná není.

Podzimní zpívání…
inspirace písní: Prší, prší, jen se leje

Prší, prší …

(autor: Tereza Štruplová)

1)
Prší, prší, jen to kape,
pavouk se na horu sápe,
už už tam skoro je,
ale šlápl do oleje.
2)
Prší, prší, jen to kape,
někdo mi na paty šlape,
když se mi hlava otočí,
někdo za mnou skotačí.
3)
Prší, prší, až to tleská,
venku hřmí a pěkně blejská,
ať si duní mrakoťák,
a my máme nový foťák.
4)
Prší, prší, jen to tleská,
venku hřmí a pěkně blejská,
mraky ať si klidně duní,
medvěd nám přede dveřmi funí.

5)
Prší, prší, už pokapává,
kohout potkal modrého páva
a slepice králíka,
co vypil přes litr mlíka.
6)
Prší, prší, už přestává,
kočka u psa každou noc přespává,
ona spinká v boudičce
a pes na zelené travičce.
7)
Prší, prší, už skoro přestalo,
za mnou běží Eva Decastelo
a žádá mě o podpis
na její soukromý dopis.
8)
Prší, prší, už přestalo,
všichni říkaj, jak pěkně ch…o,
ale všichni pracují,
den si rychle zkracují.
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J.V. a A. V.

OLYMPIÁDA TROCHU JINAK
V sobotu 24. srpna proběhla na ješovickém hřišti v odpoledních hodinách Olympiáda trochu jinak.
Děti se sešly již popáté a opět si vyzkoušely netradiční sportovní disciplíny – sportovní výkon bez
omezení a sportovní výkon s handicapem. Soutěžilo se v následujících disciplínách:
1. Hod oštěpem – hod oštěpem ze stoje, hod oštěpem ze sedu na židli,
2. vrh koulí – vrh koulí ze stoje, vrh koulí ze sedu na židli,
3. skok z místa do dálky – skok z místa do dálky, skok z místa do dálky se
zavázanýma rukama,
4. střelba z luku na plechovky,
5. kuželky – srážení kuželek ze stoje, srážení kuželek se zavázanýma očima,
6. opičí dráha – zvládnutí překážkové dráhy na čas,
7. siamský běh – běh kolem mety ve dvojicích, které měly svázané nohy.
Letos na děti čekalo překvapení, k tradičním disciplínám
přibyla naprosto úžasná překážková dráha. Jak je vidět na
fotografii, tuto dráhu zvládl i nejmladší občánek Ješovic –
malý Honzík Rajman s maminkou. Děti, které si přišly
zasoutěžit, odcházely domů spokojené, protože si
zasportovaly a k tomu ještě dostaly sladké odměny.
Prázdniny nás letos příjemně překvapily, protože celé
odpoledne krásně svítilo sluníčko. Poděkování patří všem,
kteří pomáhali s organizací a s hladkým průběhem
odpoledne plného soutěží. Doufejme, že se sejdeme opět
příští rok na šestém pokračování této prázdninové akce.

POHÁDKOVÝ LES

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Konec prázdnin je spojený se spoustou nakupování a zařizování, což pro někoho
může být značně stresující. Abychom se tomuto stresu vyhnuli, tak jsme se
dohodli, že budeme poslední prázdninový den slavit. Společně jsme si hezky
popovídali, zavzpomínali na uskutečněné akce a naplánovali jsme další akce.
Navíc jsme se výborně najedli, protože každý něco dobrého upekl nebo uvařil.
Podobná setkání určitě přispějí ke zpomalení současného uspěchaného života a
k jeho zpříjemnění.

LIPOVÁ ALEJ

V sobotu 7. září se uskutečnilo již třetí Putování
pohádkovým lesem. Trasa byla stejná jako
v minulých letech - start byl u Trpaslíka u
ješovické hájovny, odtud se pokračovalo k Hadovi,
dále k Harfenici a zpět k hájovně. Cestou na děti
čekaly různé pohádkové bytosti, u kterých plnily
různé úkoly. Jakmile děti splnily úkol, který jim
dala pohádková postavička, tak dostaly malou
odměnu. Každoročně se stane, že se některých
pohádkových bytostí děti trochu bojí – letos tuto
anketu jednoznačně vyhrála vodnice, která byla
jako opravdová a navíc moc hezká. Počasí se na
nás opět usmálo, kromě chladnějšího větru, svítilo
sluníčko a naštěstí nepršelo. Děti, kterým se
Putování pohádkovým lesem líbilo, se už určitě
těší na příští rok, kdy se sejdeme již počtvrté.

Během prázdnin jsme se v Ješovicích také věnovali lipové aleji – odstraňovali
jsme úvazy, které se už začaly zařezávat do sílících kmenů, a kontrolovali stav
stromů. Z celkem zasazených 63 lip bude potřeba dosadit asi 20 stromů, z nichž
většina uschla především kvůli výraznému okusu od zvěře. Je smutné, že dva
nejkrásnější stromy, které rostly uprostřed aleje, někdo vykopal a sprostě ukradl.
Doufáme, že se nám podaří sehnat nějaké lípy a zasadit je během Dne stromů. Za
jakoukoliv pomoc děkujeme.

ODLÉVÁNÍ KŘÍŽE
Předchozí článek v krátkosti pojednával o
ješovické lipové aleji. Na konci úvozu, kde je
lipová alej, stával kříž a my jsme se snažili
vytvořit kopii. Podle vzpomínek pamětníků jsme
vytvořili formu, která by se tvarem měla podobat
zmiňovanému kříži, a naplnili jsme ji betonem.
Nyní beton ještě zraje, ale za krátký čas bude
možné s křížem manipulovat a povrchově ho
ještě upravit. Podle časových a dalších možností
se nová boží muka vztyčí buď letos na podzim,
nebo příští rok na jaře.
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BÍLENÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
Již v minulém čísle jsme psali o neutěšeném stavu ješovické autobusové zastávky. Jednoho slunečného letního víkendu jsme
se sešli, zastávku nejprve oškrabali a pak několikrát nabílili vápnem. Na fotografiích můžete posoudit sami, jak hodně se liší
stav zastávky „PŘED“ a „PO“ letní brigádě. Bohužel zastávka nevydržela čistá ani čtrnáct dní. Nějaký vandal, který si neumí
vážit hezkých věcí a cizí námahy, napsal na vnější stěnu nápis, který nebyl ani hezký, ani nedával žádný smysl.

text a foto v rubrice Ješovický posel: Vlaďka Zralíková

REGIONÁLNÍ MUZEUM MĚLNÍK, příspěvková organizace
PLÁN VÝSTAV A AKCÍ
27. 9. – 3. 11. Z historie nejstaršího řemesla – výstava
přibližuje atmosféru kolem nejstaršího řemesla světa především
v prostředí našeho hlavního města v letech 1850–1938.
Vernisáž výstavy se koná 26. 9. od 18:00 hodin.
1. 10. – 28. 10. Prevence trochu jinak – Kolo, můj přítel –
výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy
Mělník pod vedením PaedDr. Ireny Wenkeové v atriu muzea,
vernisáž 2. 10. v 16:30 hodin.
5. 10. Světový ptačí festival – vycházka Hořínským parkem.
9. 10. Hřibovité houby – přednáška Mykologického kroužku
Mělník v kavárně od 17:00 hodin, přednáší Radek Pilař.
28.10. Den Středočeského kraje – zábavný program pro malé i
velké návštěvníky.
6.11. Listnaté stromy, 2. díl – přednáška Mykologického
kroužku Mělník v kavárně od 17:00 hodin, přednáší Pavel
Hruška.
29. 11. – 5. 1. 2014 Mělnické Vánoce v čase první republiky –
vánoční výstava, vernisáž výstavy se koná 28. 11. od 16:00 hodin.
4.12. Vzácné a zajímavé houby – přednáška Mykologického
kroužku Mělník v kavárně od 17:00 hodin, přednáší Jaroslav
Malý.
7.12. Předvánoční řemeslný jarmark – tradiční jarmark
v prostorách muzea.

říjen – prosinec 2013

14. 5. 2013 – 31. 5. 2014
Z historie
malé
železnice
aneb
železniční
hračky
– nově upravená dlouhodobá výstava mechanických hraček věnovaná
historickým modelům a soupravám plechových vláčků o rozchodu 0 a 00
(H0) z let 1890–1960. Součástí prohlídky expozice je předvádění jízdy
historických vláčků na elektrifikovaném modelu kolejiště.
Nejmenší návštěvníci mají možnost vyzkoušet si svou zručnost v malé
dílně, kde si mohou sestavit modely ze stavebnice Merkur podle
vlastních představ.
Srdečně zveme také do stálých expozic!
Celoročně otevřeno:
Historická expozice:
Nahlédnutí do středověkého města, Měšťanský a venkovský interiér, Všední
život obyvatel venkova, Příroda Mělnicka, Vinařství (část umístěna
v původních středověkých sklepích).
Historické kočárky:
Vánoce 1890–1900, kolonáda 1900–1910, piknik 1920–1930, odpoledne
v parku 1930–1940, válečný interiér 1940–1945, dětský pokoj 1950–1960 a
návštěva zdravotního střediska 1960–1969.
Kavárna a víno:
Muzeum nabízí svým návštěvníkům také ochutnávku kvalitních českých
vín. Skupiny mohou po předchozí objednávce degustovat víno v původních
středověkých sklepích z 2. poloviny 14. století. Na jednotlivce čeká stejný
sortiment vín v muzejní kavárně, která láká i příjemným posezením na
historických hradbách.

Otevírací doba: úterý – neděle 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin
Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace, náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
tel.: 315 630 936 – pokladna; 315 630 922 – sekretariát, fax: 315 622 158
muzeum@muzeum-melnik.cz, www.muzeum-melnik.cz, Facebook: Regionální muzeum Mělník
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
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INZERCE:

Realitní makléřka

RADANA HNILIČKOVÁ
specialista na tuto oblast
kontakt 775 339 287
radana.hnilickova@century21.cz
prodej, pronájem,
byty, domy, pozemky

Masáž
pro zdraví a harmonii
Chcete relaxovat, pomoci zbavit se stresu, bolestí hlavy, zad a jiných partií,
sportujete, nebo trávíte většinu času sezením či stáním v zaměstnání?
Vyberte si masáž dle vlastních nároků i zdravotních obtíží.
Nabízím:
masáže v salónu – salón ve zdravotním středisku v Liběchově
mobilní masáže – v případě zájmu mohu přijet za klienty do hotelů, firem, škol, na
podnikové akce i jinam, kde je potřeba
dárkové poukazy – udělejte radost svým blízkým, přátelům, klientům či
zaměstnancům. Darujte jim možnost relaxace při masáži.
Akce – 3x masáž záda, ruce, šíje pouze 700 Kč.
Platí pro měsíce říjen a listopad.
Místnost k pronájmu – nabízím volnou místnost v salónu pro využití:
pedikúra, manikúra či kosmetika.
Anna Janatková
tel.: 732 745 887

akh@masaze-libechov.cz
www.masaze-libechov.cz
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PRODÁM
BYT 2 + KK
V ROUDNICI NAD LABEM
Telefon: 724 111 488

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 12. LISTOPADU 2013.
Příspěvky a obrazové přílohy
(v minimálním rozlišení 300 dpi t.j. 1200 x 1600 obr. 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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