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ZPRAVODAJI NA CESTU DO NOVÉHO ROKU
Zpravodaj má v Liběchově dlouhou tradici, která sahá
až do dob dalece předlistopadových, kdy jeho náplň
tvořily především články s úředním obsahem. Tisklo se
na cyklostylu, na nepříliš kvalitní papír, obrázky
samozřejmě žádné. Když se pak po určité pomlce, už
za změněných společenských a politických podmínek,
znovu vydal ke čtenářům, byl jeho záběr o mnoho
širší. O své činnosti dávaly vědět mimo jiné místní
spolky a nově vznikající sdružení. Avšak jak různorodý
byl tehdy zpravodaj co do obsahu, stejně tak hýřil
pestrostí i navenek. Není divu: vznikal tak, že volné
listy A4, odevzdané jednotlivými přispěvateli, se pouze
okopírovaly a sešily k sobě. Každá strana tak měla jiné
grafické provedení, lišící se nejen typem a velikostí
použitého písma, ale v té době i způsobem vzniku –
některé texty byly naťukané na psacím stroji, protože
používání počítačů ještě zdaleka nebylo běžné.
Překlepy ani jiné omyly nebylo možné opravovat.
Obrázek nebo omalovánka pro děti? Ano, ale jak? Z
kreseb paní J. L., připravených ve větším množství do
zásoby a na různá témata, se vybraly ty příhodné,
vystřihly se, přiložily (přilepily) na plánované místo
stránky a pak se celé puzzle projelo kopírkou. A
ilustrovaná strana byla na světě…
Tak tohle všechno už je opravdu dávno. Dnes
příspěvky od autorů chodí v elektronické podobě
(případně rukopis můžeme do počítače přepsat za
autora my, když je to potřeba).

Každé číslo projde korekturou, která včas zachytí
tiskové chyby i pravopisné nebo gramatické
přehmaty. Jednotná grafika dává zpravodaji
mnohem úpravnější a čtenáři přístupnější podobu,
blízkou běžnému periodickému tisku. Můžeme
zařadit ilustrace i fotografie, omezuje nás jen horší
úroveň černobílého tisku. Zato ale máme také
internetovou verzi v dobré kvalitě, včetně barvy. I ta
si už našla své čtenáře. Co se ovšem nemění – to je
způsob, jakým se zpravodaj, který od roku 2011
vychází pravidelně pětkrát do roka, sestavuje.
Množství, rozsah ani témata příspěvků, které se
kolem data uzávěrky scházejí, nikdy nejdou předem
odhadnout. Tak se stává, že v jediném čísle někdy
převáží historie, někdy školství, jindy sportovní
tematika apod. Formálním jednotícím prvkem tu
nejsou žádná předem stanovená kritéria - je to
nakonec opět jenom sešívačka, která jediným
klapnutím utvoří celek z tematicky různorodých
článků, navzájem propojených místním nebo
regionálním zaměřením. Závěrečná fáze vzniku
nového čísla zpravodaje se dodnes odehrává „na
koleně“: každou stranu, kterou při čtení otáčíte,
musel někdo před vámi vzít do ruky a vložit ji na
správné místo.
Zpravodaj končí další ročník. Je čas si připomenout,
že každé jeho vydání zaměstná postupně pěknou
řádku lidí – od autorů příspěvků přes zaměstnance
městského úřadu až po listonoše, který vám hotový
výtisk vloží do schránky. Všem bychom se závěrem
roku chtěly poděkovat. A zároveň chceme přizvat
další zájemce o historii i současnost Liběchova, aby
svými texty i nadále pomáhali naplnit zpravodaj. Ať
v roce 2015 dobře a včas informuje o všem
důležitém, ať je zajímavý, ať se dobře čte.
Všem našim čtenářům pak děkujeme za přízeň
a přejeme šťastné vykročení do nového roku!
Za všechny, kteří se na zpravodaji podílejí,

Alena Juhászová, Andrea Vítová a Vlaďka Zralíková.

------------------------------------------------------
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Volby do zastupitelstev obcí 10. 10. – 11. 10. 2014
Zastupitelstvo města

Kraj: Středočeský kraj

Okres: Mělník

Obec: Liběchov

Výsledky hlasování – zvolení zastupitelé
Kandidátní listina

Kandidát
poř.

Hlasy
Navrhující

Politická

Pořadí

příjmení, jméno, tituly

věk

strana

příslušnost

abs.

v%

zvolení

2

Veverková Pavla Ing.

34

NK

BEZPP

208

13,11

1

ŠANCE PRO LIBĚCHOV

1

Janatka Kamil Ing.

38

NK

BEZPP

171

10,78

2

1

ŠANCE PRO LIBĚCHOV

3

Zralíková Vladimíra Ing.

44

NK

BEZPP

177

11,16

3

1

ŠANCE PRO LIBĚCHOV

4

Hladký Štěpán Ing.

38

NK

BEZPP

176

11,09

4

2

Pro Liběchov a Ješovice

3

Groh Jaroslav

38

NK

BEZPP

241

13,07

1

2

Pro Liběchov a Ješovice

1

Ulman Josef

54

NK

BEZPP

236

12,80

2

2

Pro Liběchov a Ješovice

5

Miřatský Zdeněk

44

NK

BEZPP

231

12,53

3

2

Pro Liběchov a Ješovice

2

Dostál Pavel Ing.

47

NK

BEZPP

202

10,96

4

3

PRO LIBĚCHOV

1

Rodr Jan

34

NK

BEZPP

114

19,28

1

číslo

název

1

ŠANCE PRO LIBĚCHOV

1

číslo

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 10. 10. – 11. 10. 2014
Výsledky hlasování

Obvod: 36 – Česká Lípa

Obec: Liběchov

Okrsky

-

počet zprac.

Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy

v%

% platných
hlasů

1. kolo

2

2

100,00

813

477

58,67

350

253

72,29

2. kolo

2

2

100,00

813

59

7,26

59

59

100,00

Výsledky hlasování
Kandidát

Počty hlasů
% hlasů
Volební Navrhující Politická
strana příslušnost 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly strana
1

Dvořák Jan

KSČM

KSČM

2

Adamec Milan Bc.

3

Kleibl Libor Ing.

PSZ

PSZ

4

Jadrný Josef

SZ

5

Tejnora Karel MUDr.

6

Coufal Miroslav MUDr.

7

Voženílek Oldřich JUDr. Svobodní Svobodní

KSČM

41

X

16,20

X

70

X

27,66

X

PSZ

15

X

5,92

X

SZ

SZ

28

X

11,06

X

ODS

ODS

ODS

37

X

14,62

X

SPO

SPO

SPO

7

X

2,76

X

Svobodní

15

X

5,92

X

ANO 2011 ANO 2011 ANO 2011

*8

Vosecký Jiří

SLK

SLK

SLK

16

41

6,32

69,49

+9

Kapoun Karel Ing.

ČSSD

ČSSD

ČSSD

24

18

9,48

30,50

+) postupující kandidát

------------------------------------------------------

*) zvolený kandidát
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji zastupitelům města za jejich práci v
uplynulém volebním období a dále děkuji všem
občanům Liběchova, kteří přišli k říjnovým
volbám a vyjádřili tak svou vůli, kdo povede obec
v příštím období.
Josef Ulman

____________________________________________________
INFORMACE
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
____________________________________________________
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBĚCHOV
KONANÉ DNE 17. 9. 2014

Na programu jednání: Zpráva starosty o činnosti,
rozpočtové opatření 2/2014, žádosti o pronájem
pozemků, žádost starosty o náhradu za nevyčerpanou
dovolenou z minulých let, žádost o prodej pozemků,
žádost o pronájem stavby, dar obce, žádost o opravu
komunikace, žádost o směnu pozemků.
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ BYL ZVEŘEJNĚN NA ÚŘEDNÍ DESCE
MĚSTSKÉHO ÚŘADU V LIBĚCHOVĚ.

__________________________________________________________________
Vážení čtenáři,
v minulém čísle zpravodaje (4/2014) jsme na straně 3
otiskli pozvánku na již pátý ročník dětského lampionového
průvodu, který se měl konat v sobotu 25. října 2014.
Pořadatel však později posunul termín konání na pátek 24.
října a o změně informoval pomocí letáčků. Všem rodičům
s dětmi, k nimž se informace nedostala a kteří se na
základě námi publikované pozvánky sešli v sobotu před
zámkem, se i jménem pořadatele omlouváme.
Tiskový výbor MěÚ

------------------------------------------------------
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV
Vážení občané, vážení rodiče,
uvědomujeme si, že zodpovědná výchova dítěte je složitá
záležitost, a právě z toho důvodu vám – rodičům – nabízíme
pomoc. Budeme velmi rádi, když naši pomoc přijmete, a
společně uděláme vše potřebné pro to, abychom ve výchově
dětí jednak „táhli za jeden provaz“ – tedy postupovali
společně a ve shodě, jednak byli vždy důslední a také
přiměřeně nároční (v životě málokdo bude brát ohledy na to,
zda vašemu dítěti musela škola zohledňovat to nebo ono
znevýhodnění – buď bude zvládat na něj kladené požadavky,
nebo nikoli). Nedůslednost pak bývá zdrojem mnoha dalších
výchovných problémů (nekontrolovaný volný čas dětí spolu s
riziky internetu a hrozbou zneužívání návykových látek, ale o
tom ještě pohovořím za chvilku). Pokud přijdete do školy a
svěříte se nám, budeme zcela samozřejmě postupovat taktně,
sdělené informace budeme považovat za přísně důvěrné a
uděláme vše pro to, abychom vám problém pomohli vyřešit.
Pokud však budete naše snažení ignorovat a nebudete mít
zájem o spolupráci, bude škola v zájmu dítěte nucena
postupovat v souladu se zákonem. Zanedbání péče nebo
ohrožování výchovy dítěte jsou závažné indicie, u nichž má
škola ze zákona oznamovací povinnost.
Byli bychom rádi, kdyby naši náročnou práci usnadnil
vstřícný a nekonfliktní přístup vás – rodičů našich žáků – při
řešení všech výchovných problémů, které se týkají vašich
dětí. To, co dnes odbudete mávnutím ruky a nepříliš
lichotivou poznámkou vyslovenou polohlasně na adresu
školy, učitelů a ředitele, se vám může časem velmi
nepříjemně vymstít. Mohl bych vyprávět o dětech, s nimiž
jsem se za svou předcházející pedagogickou praxi setkal a
které rodiče při projednávání výchovných problémů také
bránili zuby nehty, často za doprovodu výhrůžek. (Dvakrát
jsem kvůli tomu musel do školy volat Policii ČR, a jeden
případ skončil dokonce před soudem. Horká hlava přišla
tehdy onoho tatínka draho...)
O jakých tragédiích hovořím? Dvě dívky zemřely násilnou
smrtí, jiné děti utekly z domova a skončily ještě jako
mladistvé na ulici na drogách a prostituci, další děti spáchaly
závažný trestný čin a ocitly se před soudy a v diagnostických
ústavech. Mohl bych vyprávět o dětech, které napadaly a
okrádaly své rodiče a prarodiče, o dětech, které těžce ublížily
svým mladším sourozencům. To již nemluvím o brutální
kyberšikaně mezi dívkami ve 4. třídě(!), o souložícím
dvanáctiletém páru, který vyděsil paní uklízečku, chystající
se odpoledne na svůj rajón v žákovských šatnách... Každý
rodič mi tehdy říkal, že jemu se to nemůže stát, že důkazy,
které jim předkládáme, jsou zmanipulované, účelové,
vytvořené ve snaze jeho dítě a celou jejich rodinu poškodit.
Že on své dítě zná a že ho má dobře vychované a ať do jeho
věcí a výchovy nestrkám laskavě nos. Já je však pouze
upozorňoval na rizika, projevující se ve škole abnormalitami
chování jejich dítěte, případně, pokud nastaly na půdě školy,
jsem je chtěl projednat a přijmout příslušná opatření – jak mi
ukládá zákon.
Kdykoli jedu vlakem či autobusem, setkávám se s dětmi,
které již od útlého věku doslova vláčejí a orají svými rodiči a
někdy je doslova – a nejen citově – vydírají. Domníváte se, že
takové děti budou na stáří oporou svým rodičům?
------------------------------------------------------

www.zslibechov.cz

Velmi oblíbeným šidítkem dnešní doby je počítač. Dítě sedí u
počítače, je od něj pokoj a vlastně ani nezlobí. Máte ho
skutečně pod kontrolou? Víte, co vaše dítě dělá v době, kdy
nejste doma (a co se někdy děje za zavřenými dveřmi i v době
vaší přítomnosti)? Zda právě nenavazuje vztah s osobou
s pedofilními sklony, zda neposílá právě novým mobilním
telefonem, na který jste si třeba vzali i úvěr, svou intimní
selfie?
Především z preventivních důvodů jsou školou pořádány
výchovné komise a mimořádné třídní schůzky. Ne vždy se
však setkávají s pochopením rodičů a účast na těchto
aktivitách bývá leckdy nízká. Je to škoda – škola totiž ze
zákona poskytuje rodičům pouze poradenskou pomoc při
výchově jejich dítěte, nevychovává v obecném slova smyslu.
Výchovou jsou totiž pověřeni výhradně rodiče a jsou také
za ni plně zodpovědní. Článek 18 Úmluvy OSN o právech
dítěte, závazný i pro ČR, totiž zní:
1.
Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, vynaloží
veškeré úsilí k tomu, aby byla uznána zásada, že oba rodiče
mají společnou odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte.
Rodiče, nebo v odpovídajících případech zákonní zástupci,
mají prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte.
Základním smyslem jejich péče musí přitom být zájem dítěte.
2.
Za účelem zaručení a podpory práv stanovených touto
úmluvou poskytují státy, které jsou smluvní stranou úmluvy,
rodičům a zákonným zástupcům potřebnou pomoc při plnění
jejich úkolu výchovy dětí a zabezpečují rozvoj institucí,
zařízení a služeb péče o děti.
Škola tedy vzdělává a rodičům poskytuje při výchově
potřebnou pomoc. Smysl veřejné služby je často špatně
chápán – neznamená v žádném případě absolutní povinnosti
školy při výchově a vzdělávání, ale spíše povinnost obce
zajistit pro děti svých občanů vzdělávání.
Vše ostatní spočívá pouze na osobní zodpovědnosti
samotných rodičů. Ukládá jim to několik právních norem,
například již citovaná Úmluva OSN o právech dítěte, Listina
základních práv a svobod, zákon o rodině, občanský zákoník a
mimo jiné i školský zákon v § 22 odstavci 3. Zákony a právní
normy jsem citoval v pořadí jejich důležitosti, návaznosti a
právní posloupnosti. Dítě, pokud je přiměřeně duševně a
tělesně vyspělé, by tedy mělo být především rodiči trvale
poučováno o pravidlech chování, o tom, co smí a nesmí a co
může ohrozit jeho zdraví nebo život. Podobná pravidla má
samozřejmě i škola, která je povinna s nimi pravidelně
seznamovat rodiče i žáky. Nicméně pokud se dítě ve škole
chová vůči ostatním spolužákům, a případně i dospělým
osobám nevhodně, fyzicky je napadá, je vulgární, obscénní,
případně porušuje pravidla, s nimiž ovšem bylo seznámeno,
třeba tím, že odejde o své vlastní vůli ze školy – bez souhlasu
a vědomí učitele nebo vychovatele, je to především selhání
vaše (a také vaše vizitka). Nebo si myslíte, že je standardní,
aby devítileté dítě ve školní družině popisovalo vulgárními
výrazy pohlavní akt svých rodičů?
V rámci vzdělávání bychom byli rádi, kdyby naši žáci na konci
9. ročníku měli takové znalosti a dovednosti (nebo jak se
dnes říká kompetence), aby co možná nejlépe, což prakticky
znamená úměrně svým možnostem a osobnostním
předpokladům, obstáli v dalším občanském a profesním
životě.
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Opět se přitom neobejdeme bez vaší pomoci. Pokud
neprojevujete soustavný zájem o výsledky vzdělávání, mohou
učitelé nabízet jakoukoli pomoc, která však bude neúčinná.
Pokud jsou organizovány kroužky doučování, je vhodné vést
dítě k tomu, aby této možnosti aktivně využívalo, ovšem
účast je podmíněna jeho aktivním přístupem během
vyučování. Chybovat může každý, natož dítě, které se teprve
něčemu učí, ale musí mít také aktivní zájem se učit. Motivace
nemůže spočívat pouze na učiteli. Víte, kolik dětí již v útlém
věku říká, že kromě počítače nebo mobilu je nic jiného
nebaví? Tato generace vrůstá do virtuálního světa, mimo naši
realitu a náš časoprostor, a to může v budoucnu způsobovat
závažné společenské problémy (neschopnost empatie,
sounáležitosti s komunitou atd.). Jednoduše řečeno, bude to
generace sebestředných, bezohledných sobců.
Jak z toho ven? Zajímejte se o dění ve škole, třeba jen
několika otázkami, komunikujte se svými dětmi, chtějte
vědět o tom, co je těší nebo trápí. Zkontrolujte jim občas
namátkově školní tašku, abyste měli přehled, zda právě vaše
dítě dochází do školy řádně připraveno a náležitě vybaveno,
zda s sebou nenosí zbytečné věci, které ten den ani nebude
potřebovat nebo které do školy ani nepatří. Sledujte webové
stránky školy, nahlížejte pravidelně do žákovské knížky nebo
deníčku. Najdete tam mnoho důležitých zpráv a sdělení.
Máte-li nějaké pochybnosti, zeptejte se kdykoliv konkrétního
pedagoga na bližší okolnosti – to lze učinit bez emocí, neboť
ty jsou v tomto případě spíše na obtíž, věc nijak neřeší,
naopak ji posouvají do těžko řešitelné nebo někdy i
neřešitelné roviny. Nejsme, nebo přesněji řečeno, neměli
bychom být vzájemnými nepřáteli, ale spíše spojenci.

CO NOVÉHO V ZÁKLADNÍ ŠKOLE?
Do nového školního roku se žáci i učitelé vrhli plni elánu.
Dokladem toho jsou akce, které se uskutečnily v uplynulých
dvou měsících na 2. stupni.
Hned v měsíci září jsme uskutečnili v 6. a 7. ročníku exkurzi na
horu Říp. Žáci si během ní obohatili své vědomosti o památné
hoře, její historické, kulturní i geologické jedinečnosti. Krásnou a
naučnou procházku všichni hravě zvládli.
V polovině října jsme se s žáky vydali na návštěvu Hasičského
záchranného sboru v Mělníku. Tady jsme si prohlédli celou
hasičskou stanici, dozvěděli se o životě hasičů, o jejich
dovednostech a zkušenostech. Děti získaly spoustu nových
poznatků a prohloubily své dosavadní vědomosti.
Týden nato jsme se s dětmi vypravili do našeho hlavního města
na výstavu Poklady staré Číny, která probíhala na Pražském
hradě. Kromě výstavy jsme věnovali část dne i prohlídce areálu
Pražského hradu. Tato návštěva děti okouzlila.
V rámci školního preventivního programu byla začátkem
listopadu uskutečněna akce v mělnickém muzeu Stopa! Vyřeš
zločin. Jak název napovídá, žáci se ocitli v roli kriminalistů a
snažili se vyřešit trestný čin, což se jim nakonec podařilo.
Součástí základního vzdělávání je také příprava žáků na
budoucí povolání, proto jsme v letošním školním roce věnovali
dostatek prostoru poznávání různých středních škol a
odborných učilišť formou výjezdů.

Poslední věc, která nás poněkud zaráží, je zdravení, nebo
spíše nezdravení. Ne všichni pedagogové znají všechny
rodiče, ale většina rodičů zná – nebo by měla znát – většinu
pedagogů. Mezi důležité společenské normy chování patří i
zdravení. Nic to nikoho nestojí. Bývá mnohdy trapné, a to se
týká již mateřské školy, když dítě pozdraví a matka či otec
(nebo i jiný doprovázející člen příbuzenstva) dělají, že učitele
nebo ředitele neznají. Horší je, když nepozdraví ani dítě, ani
doprovázející dospělá osoba... Ne že bychom na pozdrav
čekali, ale je to projev vzájemné slušnosti a úcty. Nic to nestojí,
a pokud přidáme úsměv, ačkoli máme jistě mnozí své osobní
starosti a trápení, určitě nám vzájemný pozdrav nezkazí den.
To již nemluvím o tom, že mnozí rodiče jsou výrazně mladší
než někteří pedagogové... a měli by tedy svým dětem jít
příkladem. Nebo se to již dnes nenosí?
Dnešní doba je složitá, náročná, hektická, stresující a jistě bych
mohl přidat další charakterizující přívlastky. Přesto bychom
neměli zapomínat na skutečnost, že nám (= oběma stranám)
by mělo jít na prvním místě o děti – tedy naši společnou
budoucnost.
Přeji všem jménem pedagogického sboru ZŠ a MŠ Liběchov
hezký advent a předvánoční rozjímání,
kam jistě naše poněkud rozsáhlejší glosa právem náleží.
Mgr. Karel Špecián, ředitel školy

Společně s žáky 9. ročníku jsme také navštívili prezentační
Výstavu vzdělávání, kde měli žáci možnost seznámit se s
aktuální nabídkou studijních a učebních oborů nabízených
školami z okolí.
Žáci také navštívili Úřad práce, kde jim byl poskytnut
informační a poradenský servis týkající se jejich dalšího
životního směřování. V zimních měsících proběhnou ještě další
výjezdy, které nás obohatí o nové informace.
Také se snažíme různými způsoby oživovat výuku – např.
přednáškami externích odborníků, vánočními dílnami a
přípravou vánočního vystoupení.
Protože jsme si vědomi potřeby budování vícegenerační
společnosti, chceme vést naše žáky k úctě ke starším lidem, a to
prostřednictvím celoročního projektu Mezi generacemi, ve
kterém budeme spolupracovat s Domovem seniorů Vidim. V
rámci projektu naši žáci jednou měsíčně navštíví seniory a
připraví pro ně program. Děti věnují velkou pozornost přípravě
na každé společné setkání, na které se dlouho dopředu těší.
Důraz klademe i na sport, a proto se vybraní chlapci ze 7. – 9.
ročníku zapojili do školní ligy ve florbalu (viz článek p. uč. K.
Kurze).
Ve škole nabízíme poradenství v oblasti výchovných
problémů, při neprospěchu či v případě práce s nadanými
žáky. Rodičům se snažíme poskytovat co nejvíce informací,
a to nejen na třídních schůzkách, ale i při osobních
setkáních. Naší vizí je postupovat společně s rodiči k dobru
a prospěchu jejich dětí.
Mgr. et Bc. Jana Pravdová, vých. poradkyně
Mgr. Jana Tottová, učitelka

------------------------------------------------------

Liběchovský zpravodaj 5/2014, stránka 5

-----------------------------------------------------------

ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY
V PODZIMNÍM OBDOBÍ

FLORBAL VE ŠKOLE
Po loňské premiéře se žáci základní školy Liběchov
rozhodli zúčastnit se i letos florbalové ligy RŠFLMělnické divize. Do turnaje vstoupili již 2. 10. prvním
zápasem se ZŠ Mělník-Pšovka, ukončeným bohužel prohrou
3:7, avšak po velice sympatickém a srdnatém výkonu.
Ve stejný den žáky čekal nejtěžší soupeř turnaje – ZŠ
Neratovice, která celý turnaj již několikrát vyhrála. Naši
žáci zabojovali a během dvou třetin drželi nerozhodný stav
1:1, avšak konečné prohře ani přes spontánní
povzbuzování ostatních škol již zabránit nedokázali. Dali
tím najevo, že nebudou podceňovaným soupeřem ani pro
ostřílený neratovický tým! Zatím posledním vystoupením
našich žáků bylo pokračování turnaje dne 6. 11., kdy naši
žáci sehráli opět dva zápasy. Již prvním zápasem žáci
předvedli, že opravdu mají bojovného ducha, a tak zápas
se ZŠ Mšeno dokázali dorovnat a zaslouženě si odnést první
body za sehranou remízu 3:3. Ve druhém zápase žáci
narazili na ZŠ Mělník – Jungmannovy sady. Zpočátku
příznivý stav 2:3 se bohužel nepodařilo udržet a konečná
prohra 2:6 již náležela do kategorie těch smutnějších. Celý
turnaj pokračuje 4. 12. a já věřím, že naši hráči opět
zabojují, ukáží všem, že liběchovský tým se jen tak nedá, a
získají tím pro naši školu další cenné body.
Karel Kurz, učitel 2. stupně

V polovině října jsme ve školní družině uspořádali soutěž v
hodu papírovou vlaštovkou. Složit papírovou vlaštovku tak,
aby dokázala uletět nějakou vzdálenost, nebylo až tak
snadné.
Ti
nejlepší
byli
odměněni
diplomy
a sladkostmi, i když malou odměnu dostali nakonec všichni
účastníci.
Vyráběli jsme také skřítka Podzimníčka, kterého jsme
ustrojili do barevného listí. Barevný podzim si v družině
užíváme plnými doušky, navlékáme listy, barvíme listy a
vyrábíme z nich zvířátka.
S podzimem bychom se chtěli rozloučit Drakiádou, na které
bychom si opekli vuřtíky (to se ale příliš nelíbí panu řediteli,
tak uvidíme). Bude-li příznivé počasí a správný vítr,
plánujeme ji na 26. listopadu.
Dalšími plánovanými akcemi, ale až v prosinci, budou
mikulášská a vánoční besídka.
Termíny budou včas zveřejněny.
Na všechny zmíněné akce zveme srdečně všechny rodiče!
Mgr. Kateřina Kubecová a Jana Štěpánková, vychovatelky ŠD

 inzerce

Masáže v Liběchově
Zdraví, Relax, Harmonie
Mgr. Anna Janatková
tel: 732 745 887

www.masaze-libechov.cz
akh@masaze-libechov.cz

Přemýšlíte o dárku pro své blízké, kamarády, klienty či zaměstnance?
Vybírejte z nabídky masáží a darujte možnost relaxace a péče o zdraví.
Nabízím:
Masáže v salónu
Mobilní masáže
Dárkové poukazy
Výhodné permanentky
Poradenství použití esenciálních olejů
Young Living k alternativní podpoře zdraví

Druhy masáží:
Klasická rekondiční a sportovní
Breussova
Indická
Medová
Technika Raindrop
Dále:
Manuální lymfodrenáž

Akční nabídka
Balíček 3x masáž záda, šíje, ruce
700 Kč (PC 900,-)
Manuální lymfodrenáž 70min
350 Kč (zaváděcí cena)
Medová masáž
300 Kč (PC 350,-)
(akce platí do konce prosince 2014)
Sleva 15% pro seniory a maminky na mateřské (platí dlouhodobě)
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Z NAŠÍ ŠKOLKY

www.mslibechov.webnode.cz

BIM BAM
Na vánoční stromeček pověsíme zvoneček.
A až svíčky zaplanou, srdce spolu zůstanou.
Bim, bam, zvoneček, zvoní každý chlapeček.
Bim, bam, rolničky, zvoní všechny holčičky.

Poslyšte, poslyšte, co se u nás ve školce přihodilo...
Dne 23. října jsme uspořádali odpolední akci pro rodiče
s dětmi Uspávání lesa.
Za dětmi do školky dorazili maminky, tatínkové, sestry i
bráškové a pomohli jim vyrobit jedno zvířátko. Mohli si
vybrat veverku, ježka, myšku nebo vytvořit úplně jiné
zvířátko, které raději celou zimu prospí. Tvořili
z tradičního i méně obvyklého materiálu (papír, dřevo, pet
lahev, šišky, polystyrenové koule, látka apod.). Společným
dílem všech zúčastněných byl pestro-barevno-materiálový
had, kterého jsme tvořili z papírových ruliček a navlékali
na provázek.
Po čase stráveném na židli a po vytváření u stolečku jsme
zamířili do tělocvičny, kde se všichni protáhli při krátkém
zábavném cvičení s podzimní tematikou.
Před vchodovými dveřmi do naší školky se objevil kousek
lesa, který vykouzlily děti společně s námi, plný vůně
jehličí a spadaného listí. Děti svým velmi zdařilým
zvířátkům našly to nejlepší místečko k zimnímu spánku.
V chaloupce z listí, pod stromy, na větvích stromu,
v pařezu nebo jen tak v hromádce spadaného jehličí.
Abychom se s nimi krásně rozloučili (někdo i trošku se
slzičkami) a aby tu dlouhou zimu zvířátka v klidu
přečkala, dobře se jim usínalo, zazpívali jsme jim
ukolébavku Halí, belí, zvířátka… Dospělí nám pomohli
s hudebním doprovodem na Orffovy nástroje.
Děti si za odměnu odnášely domů sušenky, bonbónky,
lízátko. Rodiče měli možnost se vzájemně poznat,
okouknout kamarády svých dětí. Domů snad odcházeli
s dobrou náladou a s pocitem příjemně stráveného
odpoledne.
A co bude, až zimu vyženeme? To se nechte překvapit…

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se s chutí vrací do
dětských let.
Dne 11. 11. jsme vyhlásili vánoční soutěž pro celou rodinu s
heslem Mami, tati, pojď si hrát – VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ.
Smyslem této akce je opět stmelit rodinu u jednoho stolu a
nechat se inspirovat jeden od druhého, společně vytvořit něco
hezkého, navodit si atmosféru nastávajících svátků klidu a
pohody – způsob provedení je zcela libovolný, fantazii se meze
nekladou, víme, že rodiče jsou velmi šikovní, nápadití… už teď
se těšíme na to kouzelné vánoční zvonění.
Jestli patříte mezi hravé a tvořivé, chtěli byste se zúčastnit –
neváhejte, přidejte se k nám. Dveře jsou u nás otevřeny pro
všechny – udělíme speciální odměnu.
Výrobky bychom rádi vystavili v prostorách MŠ, a jelikož se
jedná o soutěž, tak se určitě bude hodnotit (i když velmi těžce,
ale spravedlivě), vyhlásí se vítěz a autoři vítězného zvonečku
budou odměněni.
Co nás čeká:
20. 11. divadelní představení Trampoty čerta Huberta
26. 11. Vánoční fotografování
5. 12. Mikulášská nadílka
9. 12. Výrobní dílna ve spolupráci s SOU Boží Voda
17. 12. Zpívání na schodech
16. 12. Vánoční besídka
18. 12. Vánoční vystoupení v ÚŽFG AV ČR, v. v. i., v Liběchově
Uzavření MŠ: od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015.
Za kolektiv MŠ Hana Štruplová.

KRÁSNÉ, KLIDNÉ, POHODOVÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
přeje kolektiv zaměstnanců MŠ.
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FOTOGRAFIE Z AKCE PRO DĚTI A RODIČE
USPÁVÁNÍ LESA
   

   
Dne 6. 11. měly děti z oddělení Včeliček
možnost navštívit Den otevřených dveří v
Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR,
v. v. i., v Liběchově. Prošly si areál, plnily
připravený úkol, pozorovaly myšky, rybky,
prasata, hada – s tím se seznámily skoro na
tělo. Byla pro ně připravena pohádka, při
které se dozvěděly, co všechno obnáší
vědecká práce v laboratoři.
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SPORTOVNÍ KLUB LIBĚCHOV

PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ

www.sklibechov.cz
ODDÍL STOLNÍHO TENISU SK
LIBĚCHOV

MODRÁ KOTVA INFORMUJE

POŘÁDÁ

VÁNOČNÍ TURNAJ
KDE: TĚLOCVIČNA ZŠ A MŠ LIBĚCHOV
KDY: SOBOTA 20.

A SKAUTEK MODRÁ KOTVA LIBĚCHOV

12. 2014 OD 9,00 HODIN

KDO: NEJMLADŠÍ, MLADŠÍ A STARŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ

DOVOLUJI SI VÁS JMÉNEM ŠIPKOVÉHO KLUBU

SOKOL FORMANI LIBĚCHOV
POZVAT NA JIŽ 17. ROČNÍK

VÁNOČNÍHO TURNAJE
PÁRŮ V ŠIPKÁCH
Letos pošesté se turnaj (možná) hraje
O pohár starosty města Liběchov.
V turnaji se hraje v párech, které jsou
losovány vždy tak, aby spolu hráli
registrovaný hráč s neregistrovaným.
Šanci na výhru má tedy každý,
záleží na štěstí při losu
a samozřejmě také na předvedené hře.
HRAJE SE VE ČTVRTEK

25. 12. 2014 od 16:00 hodin
v Liběchově na Formance.
Hráči se mohou přihlásit kdykoli, nejpozději však
pět minut před začátkem turnaje.
Těšíme se na Vaši účast, Jiří Kutín a ŠK Sokol Formani Liběchov.

Nový skautský rok jsme začali soutěžně. V září jsme se
zúčastnili Mistrovství České republiky v pádlování na P550 –
třídové lodi vodních skautů, kde se naši chlapci umístili na 17
místě z 18 posádek skautů do 15 let, děvčata na 12 místě z 23
družstev vlčat a světlušek (do 11 let). V říjnu jsme se
zúčastnili OKRESNÍCH SKAUTSKÝCH SPORTOVNÍCH HER
2014, které se konaly v Neratovicích. Soutěžilo se jak ve
sportovních disciplínách a skautských dovednostech, tak i
v kolektivních sportech, jako je např. vybíjená. Světlušek bylo
devět družstev, vlčat družstev šest. S vlčaty soutěžili i naši
Benjamínci (děvčata a chlapci 4–6 let), protože v jejich
kategorii byli jediní. Světlušky získaly 2 zlaté medaile,
4 stříbrné, 4 bronzové, 2 čtvrtá místa a po jednom 5. a 6.
místě. Vlčata získala 3 zlaté, 5 čtvrtých míst, 2 pátá a 4 šestá.
Ani naši nejmladší nám neudělali ostudu. Získali 1 stříbrnou,
1 bronzovou, 2 čtvrtá místa, 2 pátá a 8x byli poslední. K jejich
chvále je nutno říct, že v přehazované si vylosovali naše
vlčata, která se jim podařilo porazit. Porážku od svých
mladších kamarádů z oddílu naši chlapci špatně nesli.
V celkovém hodnocení byla naše děvčata na 1. místě (z 9),
chlapci na 2. místě a Benjamínci na posledním 6. místě.
Pěknou akcí pro děti s rodiči byl Liběchov plný strašidel, při
kterém hlídky luštily šifry a na základě vyluštěných zpráv
hledaly strašidla schovaná po Liběchově.
V pátek 14. 11. 2014 odjíždíme na prodloužený víkend do
Roudnice, kde máme pronajatu skautskou základnu.
Základna je plně vybavená a uvidíme, jak se nám tam bude
líbit. 7. prosince 2014 od 14:00 hodin pořádáme ve
spolupráci s kulturním a školským výborem MěÚ
Liběchov Mikulášskou nadílku.
Stále se pravidelně scházíme v sobotu dopoledne v klubovně a
mezi sebe zveme kamarády i kamarádky od čtyř let. Nebojte
se mezi nás přijít.
Mgr. Jaromír Kubec, kpt. přístavu

HÁDANKA

V minulém čísle zpravodaje jsme na straně 9 otiskli fotografii – hádanku. Pozorní čtenáři jistě
poznali, že šlo o vstup do barokní konírny, sousedící s liběchovským zámkem. Vybudovat ji
nechal Hubert Karel Pachta z Rájova, jehož jméno čteme červenou barvou zapsané přímo ve
štítu budovy, a to v podobě Hubert Carl Graf v. Pachta. Další německý text, provedený tzv.
frakturou, je dnes již bohužel nečitelný.
V horní části štítu, nad Pachtovým jménem, je do tří řádků rozmístěn latinský nápis: EXtrVXIt
CaroLVs stabVLVM qVater oCto CabaLLI nonqVe sIbIqVe VnI, progenIae eCCe sVae. VIVat.
(Postavil Karel, stáj pro čtyřikrát osm koní, ne pro sebe, ale pro svoje potomstvo. Ať žije! )
Tento nápis obsahuje tzv. chronogram. To znamená, že znaky, jejichž grafická podoba může
kromě písmena abecedy označovat také římskou číslici (M, C, L, X, V, I), skládají dohromady
číselný údaj: datum nebo letopočet, důmyslně vkomponovaný do sdělení ve verších či v próze,
jako v tomto případě. Ve slovech přitom žádné z takových dvojznačných písmen nelze
přeskočit, písmeno U se zapisuje jako V. Chronogram můžeme rozluštit jako součet všech čísel
v nápisu.
Ve štítu zámecké konírny čteme postupně římské číslice: XVXICLVVLVMVCCLLIVIIVVIICCVVIV.
Tedy 1x1000 + 5x100 + 4x50 + 2x10 + 11x5 + 7x1 = 1782.
Andrea Vítová
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SÁZENÍ LIP NA KOSTELÍČKU
Jak jsem vás již na jaře informoval, podařilo se nám získat tři
vzrostlé lípy. Bez přesazení by lípy byly odsouzeny k zániku
kvůli rozsáhlé rekonstrukci areálu, v němž se nacházely. Tyto
tři šestimetrové stromy jsme se rozhodli přesadit na
Kostelíček do míst, kde chybějí stromy v památné,
prastaré lipové aleji.
Na jaře jsem vás informoval také o obrytí stromů za
účelem vytvoření nového, menšího a kompaktního
kořenového balu. Tato část se podařila a stromy první krok
přežily ve zdraví. Jsem rád, že se ve velmi krátké době
podařilo domluvit jejich převoz a přesazení do nových míst.
Přemístění stromů proběhlo v neděli skupinou dobrovolníků.
Zvláštní poděkování patří panu Josefu Homolkovi, který
zajistil naložení, převoz a vyložení lip. Akce i s přestávkou na
oběd trvala osm hodin a zúčastnilo se jí patnáct lidí.
První rok bude pro stromy kritický a bude je třeba
pravidelně zalévat. Kdybyste při procházce na Kostelíček
zjistili jakýkoliv problém, nahlašte ho prosím na městském
úřadě.
Kamil Janatka

KLAVÍR VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ
V neděli 28. září se liběchovský Kostelíček rozezněl zvuky klavíru a
violoncella. Koncert pod názvem Klavír vážně i nevážně
uspořádalo sdružení Šance pro Liběchov. Hry na klávesy i
průvodního slova se ujal dirigent a sbormistr Jiří Knotte, pedagog
teplické konzervatoře, spolu s ním vystoupila violoncellistka paní
Jana Šillerová. Vážná hudba i moderní skladby připomněly
posluchačům hlavně známé melodie, u nichž však laik mnohdy
váhá, kterému skladateli je přiřadit.
Hudební odpoledne tak kromě kulturního zážitku přineslo i
poučení, především ale bylo příležitostí k setkání lidí napříč
názorovým spektrem, které se v průběhu složitého předvolebního
času v Liběchově utvořilo. A nakonec to byla také jedinečná
možnost, jak oživit prostory Kostelíčku. Kostel sv. Ducha a sv.
Hrobu, jak zní plný název této výjimečné stavby, se přitom už
v minulosti několikrát stal místem koncertů, například díky sboru
Ludus Musicus pana Františka Běhounka.
K příjemné atmosféře zářijové neděle přispělo i pohoštění, mezi
jiným třeba výborné zákusky paní Nesládkové.
Přípravu celé akce na sebe vzala MUDr. Lucie Žáčková – a
věnovala jí opravdu hodně času a energie – za pomoci dalších
členů sdružení i pana Ing. Janáčka, který o Kostelíček již řadu let
nezištně pečuje.
Nezbývá než si přát, abychom se při podobných příležitostech
mohli na Kostelíčku scházet častěji.
Andrea Vítová
foto: Kamil Pecinovský
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PUTOVÁNÍ ZA MIKULÁŠEM
5. prosince v 17 hod. se setkáme v
Ješovicích u Lípy a odtud vyrazíme
hledat Mikuláše, čerty a anděla.
Letos se putování uskuteční již
poosmé
a
pro
skutečnou
předvánoční atmosféru nám třeba
napadne i sníh.

TVOŘENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Ani jsme se nenadáli, rok uběhl jako voda a opět nás čeká
společné tvoření adventních věnců, letos deváté. Sejdeme
se ve čtvrtek 27. listopadu v 17 hodin. S sebou korpus,
ozdoby, svíčky, drátky, k dispozici budou větvičky túje a
cypřišku.
Zájemci se mohou přihlásit na mailové adrese
vladka.zralikova@seznam.cz
nebo na telefonu 608 157 016.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ U LÍPY

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 2014
V pátek 7. listopadu jsme se sešli u hájovny v Ješovicích a
vyrazili jsme s rozsvícenými lampiony na procházku lesem.
Letos jsme sice vybrali nejdelší cestu za posledních šest let,
ale i nejmladší účastnice Nelinka vše zvládla a celou dobu
ťapala po svých. Zakončení bylo
tradiční – poslední úsek šly děti
samostatně až k rozsvíceným
dýním, kde každý našel plyšovou
odměnu. Na závěr jsme si
zazpívali a pak jsme se s úsměvem rozešli domů.

Vánoční čas si zpříjemníme osmým společným
zpíváním vánočních koled.
Přijďte 23. prosince 2014
v 17 hod. k Lípě v Ješovicích.
S sebou si nezapomeňte vzít hrníčky.

ČLENSKÁ SCHŮZE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ JEŠOVICKÝ POSEL
V neděli 5. října se uskutečnila členská schůze, na jejímž programu byla zpráva o činnosti, hospodaření a volba rady
sdružení.
Příjmy a výdaje sdružení jsou vždy téměř vyrovnané, takže do dalšího roku budou převedeny finanční prostředky ve výši
1800 Kč.
Volba rady sdružení se pravidelně opakuje každé dva roky a výsledkem letošního hlasování je rada ve složení:
předsedkyně: Vlaďka Zralíková
místopředsedkyně: Pavla Vencálková
pokladník: Ilona Svobodová
správce webových stránek: Tomáš Řehák
Nakonec bychom rádi poděkovali Janě Brabcové za propůjčení místnosti Na Vidli po dobu schůze.
Texty v rubrice Ješovický posel Vlaďka Zralíková.

Liběchovský zpravodaj v tištěné podobě je doručován zdarma do všech domácností Liběchova a Ješovic.
Elektronická verze aktuálního zpravodaje i starších vydání je ke čtení i ke stažení na internetových stránkách obce www.libechov.cz v sekci
„Liběchovský zpravodaj“.

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.
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Střední odborné učiliště Liběchov
Boží Voda 230, Liběchov 277 21; www.soulibechov.cz
Tel. 315 697 020; fax: 315 697272
e-mail: uciliste.libechov@tiscali.cz

VÁS ZVE NA

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
A VÁNOČNÍ VÝSTAVU,
které se konají

V PÁTEK 5. PROSINCE 2014 OD 9 DO 15 HODIN
V SOBOTU 6. PROSINCE 2014 OD 9 DO 15 HODIN
 INFORMACE O UČEBNÍCH OBORECH  VÁNOČNÍ VAZBA V INTERIÉRECH 

PRODEJ
ADVENTNÍCH VĚNCŮ, SVÍCNŮ A DALŠÍCH VÝROBKŮ
S VÁNOČNÍ

TEMATIKOU,

HRNKOVÝCH

ROSTLIN,

ODBORNÉ ZAHRADNICKÉ LITERATURY, BELETRIE,
VÍNA, MEDOVINY, DROBNÉ KERAMIKY A RŮZNÝCH
DÁRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ.
____________________________________________________________________
Srdečně Vás zveme na posezení u kávy a zákusku ve školní kuchyňce.
Na Vaši návštěvu se těší pracovníci školy.

VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN LIBĚCHOV
Sídlo organizace:

Nádražní 155, Liběchov 277 21

IČ: 12390178, DIČ: CZ6109181408, Právní forma:

OSVČ

Sběrna druhotných surovin Liběchov byla otevřena v srpnu roku 2014 v bývalém
areálu státního statku Vysoká.
Nachází se v blízkosti vlakového nádraží Liběchov, směr Štětí.
Vykupujeme:
plasty – plastové láhve, víčka, obaly, bílá fólie
papír – papír, lepenka, noviny, časopisy
kovy – železo, litina a barevné kovy
Po domluvě možnost přistavení kontejneru.
Zámečnictví Hádek Oldřich, Konečná 1822, 276 01 Mělník
Tel.: 775 658 141, e-mail: sberna.libechov@seznam.cz
Správní úřad, který vydal souhlas s provozem zařízení:
KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE, Odbor životního prostředí a zemědělství

Provozní doba:
pondělí – pátek 7 – 17 hodin

sobota – neděle 8 – 15 hodin

