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STAROSTKA MĚSTA INFORMUJE…
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych ve stručnosti shrnula, čím se v současné době zabývá vedení
města a nově zvolení zastupitelé. Řešíme především závažné problémy, které
se týkají právních a finančních závazků města, v konečném důsledku však
každého z nás. Bližší informace Vám podá následující přehled.
Co nyní napravujeme z let minulých:









V roce 2013 město Liběchov překročilo obrat 1 mil Kč. Tehdejší vedení města bohužel na tuto skutečnost
nezareagovalo a neprovedlo povinnou registraci k platbě DPH. V současnosti proto zjišťujeme přesné údaje,
abychom se mohli zaregistrovat. Po registraci Finanční úřad vyměří pokutu, kterou bude město muset zaplatit, a dále
bude muset zaplatit neodvedené DPH ve výši cca 400 000 Kč z rozpočtu pro rok 2015.
Daňová poradkyně odhalila mnoho závažných pochybení v účetnictví města. Z tohoto důvodu je nutné provést
rekonstrukci účetnictví nejméně za rok 2014.
Účetnictví města vykazuje řadu nedostatků, např. chybně vedený majetek města i DSO; chybně zadané odpisy
pozemků; špatně vedené pohledávky, které nebyly vymáhány (některé z nich se pohybují v desítkách tisíc); naopak
jako dlužníci jsou vícekrát vedeni lidé, kteří své závazky řádně uhradili; chybně vedené a zaúčtované dotace;
nezaplacené faktury, kvůli kterým se město stalo dlužníkem; některé faktury za vodné účtují omylem 14% DPH;
vzhledem k tomu, že zkolaudovaná ČOV a kanalizace nebyly zařazeny do majetku, budou se muset dopočítat odpisy
za dva roky zpětně. Také nebylo provedeno celkové vyúčtování ceny vodného a stočného za roky 2012, 2013.
Vydáváme obecně závazné vyhlášky a vnitřní směrnice, které jsou povinné, avšak v minulosti vydávány a
schvalovány nebyly (OZV o odpadech, OZV Požární řád, Směrnice o finanční kontrole, Směrnice o cestovních
náhradách, jednací řád ZM, Řád ohlašovny požáru, Vydání zřizovací listiny pro dobrovolné hasiče).
Telefonickým dotazem jsme zjistili, že od roku 2011 nebylo vydáno celkem 7 faktur pro EKOKOM. Tím město
přišlo o 140 000 Kč. Dlužnou částku se nám naštěstí podařilo získat.
Napravili jsme dva roky starou záležitost – zkolaudovanou budovu ČOV jsme zapsali do katastru nemovitostí.

Co jsme od konce listopadu 2014 dokázali:











Uzavřeli jsme rámcovou smlouvu s telefonním operátorem O2 pro městský úřad a zároveň pro základní a mateřskou
školu – tím uspoříme cca 70 000 Kč za rok.
Uzavřeli jsme novou smlouvu na balíček služeb v Komerční bance. Roční úspora činí cca 5000 Kč.
Získali jsme zdarma 6 kompletních počítačů DELL a vybudovali na městském úřadě IT síť včetně serveru se zálohou
dat; již dva roky nechráněný software Windows XP jsme nahradili bezpečnou verzí Windows 7.
Uzavřeli jsme smlouvu s ČEZ, díky které ušetříme cca 60 000 Kč ročně, především za elektřinu na ČOV.
Uzavřeli jsme 8 smluv s majiteli domácích ČOV, a zmírnili tak tvrdost OZV.
S firmou SAGG jsme uzavřeli smlouvu o odvozu bioodpadu pro město Liběchov za 1 Kč.
Starostka města se sešla s hejtmanem Středočeského kraje a projednávali otázky protipovodňových opatření a
dopravních opatření, včetně obchvatu města, a chybějící dětskou zdravotní péči.
Opravili jsme veřejné osvětlení k nádraží ČD a odstranili poruchu veřejného osvětlení na Boží Vodě i na dalších
místech v Liběchově a Ješovicích.
Schválili jsme zřízení fondu oprav pro DSO Boží Voda, potřebného pro provedení rozsáhlých oprav vodovodního
řadu, který je v havarijním stavu.
Na ČOV jsme opravili česla. V minulosti nebyla pravidelně kontrolována, proto došlo k jejich opotřebení a bylo
nutné vyměnit všech 300 ks kladek.
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S Úřadem práce jsme uzavřeli dohodu na 6 pracovních míst veřejně prospěšných prací, která dotuje Úřad práce, a
dohodu na SÚPM (společensky účelné pracovní místo – administrativa), rovněž dotované ÚP.
Ukončili jsme zneužívání městské multikáry pro zisky, které šly mimo pokladnu města.
Zajistili jsme opravu sirény, která přerušovaně hlásila poruchu již od roku 2006.
Podařilo se nám sjednat slevu na vedení webových stránek města.
Ukončili jsme smlouvu s JUDr. Havlem, kterému město hradilo paušálně 7 260 Kč měsíčně. Město nyní zastupuje
JUDr. Zikmund, který je placen za jednotlivé uskutečněné právní konzultace.
Začali jsme spolupracovat s terénní sociální pracovnicí a řešit problémy rodin v sociální tísni a jiné.
Jednáme s vedením Nemocnice Mělník o zřízení ordinace dětského lékaře v Liběchově.
Probíhají jednání s římskokatolickou farností o hřbitově.
Podali jsme žádost o finanční dar od společnosti ENERGOTRANS, a. s.
Probíhá příprava žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje, Nadace ČEZ, Ministerstva kultury a Ministerstva pro
místní rozvoj.
Celkové vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2014 zpracováváme a bude řádně odesláno na MZe.
Z důvodu zvýšení ceny poštovného byla zřízena pokladna DSO pro hotovostní platby.
Ing. Vladimíra Zralíková, starostka města Liběchov

NOVÍ ZASTUPITELÉ LIBĚCHOVA
Voleb do zastupitelstva města Liběchov ve dnech 10. a 11. října 2014 se zúčastnila čtyři nezávislá volební uskupení. Na
základě výsledků voleb se členy nového zastupitelstva města stali kandidáti tří z nich: za sdružení Šance pro Liběchov jsou to
Ing. Vladimíra Zralíková, Ing. Štěpán Hladký, Ing. Kamil Janatka a Ing. Pavla Veverková, uskupení Pro Liběchov a Ješovice
zastupují Ing. Pavel Dostál, pan Zdeněk Miřatský a pan Josef Ulman a za sdružení Pro Liběchov se zastupitelem stal pan Jan
Rodr. Na ustavujícím veřejném zasedání, které se konalo 24. listopadu 2014 za velkého zájmu veřejnosti v obřadní síni
Městského úřadu, byla starostkou Liběchova zvolena Ing. Vladimíra Zralíková z Ješovic. Funkce místostarostů budou
vykonávat Ing. Pavla Veverková a pan Jan Rodr, oba z Liběchova. Své kompetence budou v průběhu funkčního období
směřovat k oblasti rozvoje města a dotací (P. Veverková) a k problematice dopravy a bezpečnosti v obci (J. Rodr).
Současně byli zvoleni předsedové jednotlivých výborů – finančního a kontrolního, jejichž zřízení je ze zákona povinné (ust. §
117 odst. 2/ a § 84 odst. 2/ písm. I. Zákona o obcích), a výboru pro sport a kulturu, který má za úkol organizovat a podporovat
společenské, kulturní a sportovní aktivity v obci. Členy všech tří výborů zastupitelé zvolili na následujícím veřejném zasedání
dne 17. prosince 2014. Pracovat tak budou v tomto složení:
 Finanční výbor: Josef Ulman (předseda), Iveta Kudriová, Ing. Jan Říha
 Kontrolní výbor: Ing. Kamil Janatka (předseda), Ing. Pavel Dostál, Zdeněk Miřatský
 Výbor pro sport a kulturu: Ing. Štěpán Hladký (předseda), Jaroslav Groh, Hana Štruplová

Výbor pro sport a kulturu
Dne 14. 1. 2015 se konala pracovní schůzka Výboru pro sport a
kulturu spolu s přizvanými hosty. Účelem schůzky bylo zmapovat
plánované sportovní a kulturní akce v roce 2015, které pořádá
nejen město Liběchov, ale i ostatní přilehlé obce a dále spolky,
kluby, restaurace i jednotlivci.
Kromě již tradičních akcí, které by chtělo město zachovat,
případně vylepšit, zaznělo v diskuzním fóru mnoho inspirativních
podnětů a nápadů na pořádání akcí nových. V záplavě těchto
nápadů se přítomní shodli, že je důležité klást důraz spíše na
kvalitu pořádaných akcí než na jejich kvantitu.
Výstupem této schůzky by měl být Kalendář sportovních a
kulturních akcí v roce 2015, který byl měl být v dohledné době
dostupný na webových stránkách města.
Členové výboru uvítají jakékoliv podněty a nápady od
zainteresovaných občanů, kteří chtějí pořádat sportovně-kulturní
akce nebo jen pomoci s jejich realizací.

Termíny veřejného zasedání zastupitelstva
města Liběchov v roce 2015:
25. 2. 2015

02. 09. 2015

15. 4. 2015

21. 10. 2015

17. 6. 2015

16. 12. 2015

Tyto termíny byly schváleny na veřejném
zasedání dne 17. 12. 2014. V případě potřeby
bude svoláno mimořádné jednání.

Štěpán Hladký, Jaroslav Groh, Hana Štruplová
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MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ
SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Obecně závazná vyhláška města Liběchov č. 1/2012 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů stanovuje od 1. 1. 2013 poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Poplatek ve výši Kč 560,- za rok 2015 je povinna
uhradit fyzická osoba:
 s trvalým pobytem v Liběchově,
 cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90
dnů a je hlášen v Liběchově – povinnost
přihlásit se k místnímu poplatku osobně na
MěÚ Liběchov,
 cizinec, který pobývá na území Liběchova
přechodně po dobu delší 3 měsíců – povinnost
přihlásit se k místnímu poplatku osobně na
MěÚ Liběchov,
 cizinec, kterému byla udělena mezinárodní
ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
dočasná ochrana podle zákona upravujícího
dočasnou ochranu cizinců a který pobývá na
území Liběchova – povinnost přihlásit se k
místnímu poplatku osobně na MěÚ Liběchov,
 mající ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba (pokud již nehradí poplatek dle bodu 1),
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu – povinnost přihlásit se k
místnímu poplatku osobně na MěÚ Liběchov.
Termín splatnosti poplatku:
Jednorázově nejpozději do 31. 3. 2015 – nebo ve dvou
splátkách, nejpozději do 31. 3. 2015 a 30. 9. 2015.
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 buď
číslo popisné, nebo číslo evidenční.
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POPLATEK ZE PSŮ
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 šesti
měsíců.
Termín splatnosti poplatku je 31. 3. 2015.
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.
Psí známky si mohou majitelé psů vyzvednout
v kanceláři městského úřadu.

NOVÉ ÚŘEDNÍ HODINY
MĚSTSKÉHO ÚŘADU LIBĚCHOV

Pondělí:

8.00 - 17.00 hodin

Úterý:

8.00 - 12.00 hodin

Středa:

8.00 - 17.00 hodin

Čtvrtek:

není úřední den

Pátek

8.00 - 12.00 hodin

Stránka 3

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání nově narozených občánků Liběchova a Ješovic plánuje městský úřad opět na měsíc
květen. Slavnostní okamžik v obřadní síni čeká na všechny děti narozené do 31. 3. 2015,
které mají trvalý pobyt na území města Liběchov a vítání se dosud neúčastnily (v loňském
roce bylo pro malý počet přihlášených dětí zrušeno).
Podle zákona o ochraně osobních údajů je nutnou podmínkou účasti, aby rodiče přihlásili
své dítě na oddělení matriky Městského úřadu v Liběchově a aby předložili jeho rodný list
nejpozději do 30. 4. 2015. Přihláškou dávají rodiče městskému úřadu souhlas se
zpracováním osobních údajů. Následně všichni přihlášení obdrží poštou pozvánku již
s konkrétním datem slavnosti.
KONTAKT: Oddělení matriky MěÚ Liběchov, paní Lenka Kühnelová, tel. 315 697 016.

Statistika roku 2014
Matrika, evidence obyvatel, Czech POINT

JAK OTISKNOUT GRATULACI?

SŇATKY V LIBĚCHOVĚ UZAVŘENÉ

20

OBČANŮ LIBĚCHOVA ZEMŘELO

10

Ve SPOLEČENSKÉ RUBRICE máte po celý rok
možnost popřát jubilantům, informovat své
spoluobčany o výročích a svatbách, můžete
někomu poděkovat a podobně.

DĚTÍ SE NARODILO

8

OSOB Z LIBĚCHOVA SE ODHLÁSILO

38

OSOB K TRVALÉMU POBYTU SE PŘIHLÁSILO

30

URČENÍ OTCOVSTVÍ

6

DUPLIKÁTY MATRIČNÍCH DOKLADŮ

12

VÝPISY Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

54

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

1

VÝPISY Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

4

VÝPISY Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

29

VÝPISY Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČŮ

4

VÝPISY Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

3

KONVERZE DOKUMENTŮ CZECH POINT

11

JUBILANTI 70 LET VĚKU

9

JUBILANTI 80 LET VĚKU

8

JUBILANTI 90 LET VĚKU

1

POČET OBYVATEL K 31. 12. 2014
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V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů v platném znění, budou
zveřejněny osobní údaje (např. datum narození) pouze o
občanech, kteří k tomu dali písemný souhlas. Příklad:
pokud občan, jeho rodina či přátelé chtějí zveřejnit, že
v daném měsíci oslaví pan/í XY jubileum 65 let, musí se
dostavit na MěÚ Liběchov, na matriku. Zde je nutné podat
písemnou žádost se souhlasem občana, jehož osobní údaje
mají být zveřejněny, a tuto žádost opatřit ověřeným
podpisem. 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 zesnulé uveřejníme ve společenské
rubrice podle přání pozůstalých. Tato služba je
všem občanům poskytnuta zdarma.
Blahopřání, vzkazy a oznámení soukromého
charakteru je možné zasílat e-mailem na adresu
libechovsky.zpravodaj@libechov.cz nebo je osobně
přinést na oddělení matriky MěÚ Liběchov. K textu
můžete připojit také fotografii. Nezapomeňte však
připsat své jméno a kontaktní údaj.
Městský úřad Liběchov

1 020
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OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
Vážení spoluobčané,

Čl. 4 Sběrné nádoby a místa určená k odkládání
komunálního odpadu

rád bych Vás touto cestou informoval, že v měsíci lednu
letošního roku vstupují v platnost dvě obecně závazné
vyhlášky.
Ta první (OZV č. 1/2015) vydává požární řád města
Liběchov, který stanovuje zásady organizace a provádění
požární ochrany ve městě, vymezuje činnost osob pověřených
zabezpečováním požární ochrany (JPO Liběchov), doplňuje a
zpřesňuje základní povinnosti fyzických a právnických osob v
době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, upravuje způsob
hašení požáru na území města, dále řeší zdroje vody pro
hašení a způsob ohlášení požáru a vyhlášení požárního
poplachu. Celé znění vyhlášky najdete na internetových
stránkách města Liběchov www.libechov.cz. Tato vyhláška je
povinná pro každou obec.
Pro Vás občany však zůstává prioritou tísňová linka
integrovaného záchranného systému: 150 – HASIČSKÝ
ZÁCHRANNÝ SBOR – nebo linka 112.

TÍSŇOVÉ LINKY – PŘEHLED:
150 – Hasičský záchranný sbor
155 – Zdravotnická záchranná služba
158 – Policie České republiky
112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání

112 -

Druhá vyhláška (OZV č. 2/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území
města Liběchov), jak už z názvu vyplývá, řeší odpady na
území města. Kompletní znění této vyhlášky rovněž najdete na
internetových stránkách města. Vzhledem k tomu, že se tato
vyhláška dotýká každého z nás, doporučuji se s ní seznámit.
Kvůli omezené kapacitě zpravodaje není možné zde otisknout
celou vyhlášku, a tak zde uvedu alespoň to nejdůležitější pro
všechny občany Liběchova a Ješovic:
OZV č. 2/2015 – výtah:
Čl. 3 Třídění komunálního odpadu – fyzické osoby jsou
povinny komunální odpady vznikající na území města třídit na
následující složky:
a) papír
b) plasty
c) sklo
d) nápojové kartony
e) biologicky rozložitelný odpad
f) kovy
g) objemný odpad
h) nebezpečný odpad
i) směsný odpad
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1. Fyzické osoby jsou povinny vytříděné složky
komunálního odpadu a směsný odpad odkládat do sběrných
nádob a na místa k tomu obcí určená
a) papír – sběrné nádoby modré barvy
b) plasty – sběrné nádoby žluté barvy
c) sklo – sběrné nádoby zelené barvy
d) nápojové kartony – sběrné nádoby černé barvy,
s oranžovým víkem
e) biologicky rozložitelný odpad – velkoobjemové
kontejnery (tuto složku komunálního odpadu lze
kompostovat na vlastním nebo užívaném pozemku)
f) kovy – sběrné místo – areál bývalé lesní správy
g) objemný odpad – velkoobjemové kontejnery
přistavené na místech a v termínech stanovených
městem a oznámených městským úřadem
h) nebezpečný odpad – se předává pověřené osobě na
místech a v termínech stanovených městem a
oznámených městským úřadem
i) směsný odpad – typizované sběrné nádoby o
objemu 60, 110, 120, 240 a 1100 litrů označené
kontrolní známkou vydanou městským úřadem,
nebo plastové pytle označené logem pověřené
osoby.
2. Sběrné nádoby uvedené v odst. 1. písm. a) až e) jsou
umístěny na území města na následujících stanovištích:
Náměstí V. Levého (u náhonu), Litoměřická ul. (pod
kaštany), Rumburská ul. (naproti hřbitovu), rozcestí
Třešňovky a ul. Nad Hřištěm, Boží Voda (kiosek Kubova
rokle), Kokořínská ul. (před č. p. 127), bytové domy u
bývalého statku, Rumburská ul. (u č. p. 50), Pražská ul. (tzv.
Malý Liběchov), Ješovice – náves, Ješovice – začátek obce.
Stanoviště sběrných nádob jsou také vyznačena na mapové
příloze vyhlášky.
3. Fyzické osoby jsou povinny zajistit si na svůj náklad
sběrné nádoby na směsný odpad a zajistit dostatečný počet
těchto sběrných nádob tak, aby nedocházelo k jejich
přeplňování nebo odkládání odpadů mimo sběrné nádoby.
Sběrné nádoby musí být v takovém fyzickém a technickém
stavu, aby umožňovaly bezpečné ukládání komunálních
odpadů a jejich odvoz oprávněnou osobou a nezpůsobovaly
hygienické ani estetické závady. Fyzické osoby jsou
povinny zajistit, aby v den sběru (svozu) směsného odpadu
byly sběrné nádoby na směsný odpad zpřístupněny (event.
přistaveny) pro obsluhu provádějící sběr (svoz). Dále zajistí
úklid sběrných nádob po provedeném sběru (svozu) v den
svozu.
4. Na veřejných prostranstvích na území města jsou
umístěny odpadkové koše, které slouží pouze k odkládání
drobného směsného odpadu.
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5. Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních
odpadů se užívají těmito způsoby:

Odpady a kanalizace

a) sběrné nádoby se užívají pouze k účelu, k němuž jsou V souvislosti s odpady bych chtěl upozornit, že do
určeny, a pouze k odkládání odpadu, pro nějž jsou
určeny;
!!! do sběrných nádob je zakázáno ukládat:
 stavební odpad a jiný podobný odpad,
 horký popel a takový materiál, který by
mohl způsobit vznícení nebo samovznícení
odpadu,
 tekutiny a ztekucené odpady;
do sběrných nádob určených k odkládání směsného
odpadu je kromě materiálu uvedeného pod písm. b)
!!! dále zakázáno ukládat:
 nebezpečný odpad,
 objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad
měnící svůj tvar (zejména větve);
směsný odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby
je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při
manipulaci s nimi nevypadával;
odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat,
zhutňovat či jiným způsobem redukovat jeho objem.

kanalizace nepatří a nesmí se dostat biologický odpad
(zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů), tuky
b)
(fritovací a motorové oleje), žádné hygienické potřeby,
chemikálie a léky. Všechny tyto věci ohrožují samotné
fungování kanalizačního systému a čistírny odpadních
vod. Zbytky potravin v kanalizaci podporují život
různých živočichů. Odpad z kuchyňských drtičů zanáší
kanalizaci usazenými pevnými látkami, na které se váží
zejména tuky, což může mít za následek snížení
c)
průtočnosti kanalizačních přípojek s následným
zacpáním. Plastové části hygienických potřeb, které
nepodléhají rozkladu (např. tampony), zase mohou
zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních
vod. Čerpadlům také vadí vhazování vláknitých
materiálů do kanalizace (kousky vaty, hadry apod.). Je
d)
samozřejmé, že následné opravy stojí nemalé finanční
prostředky. Riziko úplného zacpání kanalizace, a
e)
dokonce vyplavení domácností odpadní vodou je
bohužel velmi reálné a v minulosti již k němu v našem
městě došlo. Například u potoka u rybárny je na
Dále bych Vás chtěl informovat, že část finančních kanalizačním řadu tzv. shybka, tedy snížená část
prostředků, které obec vynakládá na odpady, se vrací v
potrubí, ve které je velmi vysoké riziko ucpání, pokud
závislosti na množství vytříděného odpadu. Tudíž je v zájmu
se do kanalizačního řadu dostanou výše zmiňované
nás všech třídit odpad dle možností, a tím pomoci ušetřit
věci. Proto apeluji na všechny: Chovejme se ke
finanční prostředky, které pak obec může použít jinde.
Stanoviště nádob na tříděný odpad zůstávají stejná, ale v kanalizaci zodpovědně a nevhazujme do ní věci, co do
dohledné době se bude měnit počet a druh nádob (převážně ní nepatří!!!
budou doplněny kontejnery na papír a nápojové kartony).
Jan Rodr, místostarosta města Liběchov

SK LIBĚCHOV VÁS ZVE NA
CVIČENÍ ŽEN A DÍVEK
v kempu SK Liběchov
(cvičitelka Míla Jiránková)
Pondělí a čtvrtek:
19.00 – 20.00 hod.
CVIČENÍ PRO SENIORKY
v tělocvičně ZŠ Liběchov
(cvičitelka M. Nesměráková)
Pátek: 13.30 – 14.30 hod.
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ROZVOJ MĚSTA A ŽÁDOSTI O DOTACE
V průběhu ledna byl připraven a 26. ledna na ZM schválen Strategický plán rozvoje města, který naleznete i na webových
stránkách www.libechov.cz. Tento dokument zachycuje vizi rozvoje města: definuje cíle, k nimž by mělo město směřovat,
navrhuje opatření a v neposlední řadě konkrétní aktivity, resp. projekty a akce, jakými lze nastavených cílů dosáhnout.
Takový dokument je důležitý i v případě čerpání žádostí o dotace, kdy je často jednou z povinných příloh, a v případě
hodnocení projektů získává za strategii plusové body.
V roce 2015 se pokusíme začít plnit cíle definované ve strategickém plánu a
požádáme o dotace na několik projektů.
Abychom mohli takové dotace získat, je velmi důležitá projektová připravenost,
bez níž nelze dotačních programů využít. Mluvím hlavně o projektových
dokumentacích, studiích, stavebních povoleních, v případě zateplování budov
např. o energetických auditech, ale také o často nevyřešených majetkových
poměrech a dalších potřebných podkladech.
V průběhu měsíce února a března bude město Liběchov podávat několik žádostí
o dotace. Zatím má vše velmi pracovní podobu, nicméně mohu nyní říci, že
v prvním čtvrtletí budeme žádat o dotace především z fondů Středočeského
kraje, Ministerstva pro místní rozvoj a z Nadace ČEZ.
Konkrétně na rekonstrukci chodníků při silnici I/9, rekonstrukci prostoru před vstupem do budovy školy včetně schodů a
chodníku, rekonstrukci sportovního hřiště, doskočiště, případně i běžeckého oválu s hřištěm pro malou kopanou za školou,
rekonstrukci čtrnácti zastavení křížové cesty (v závislosti na rozsahu financí možná jen na její část), obnovu lipové aleje
v Ješovicích, záchranu památné lípy v Ješovicích a na opravu hasičského vozidla. Je důležité konstatovat, že oblastí, kde je
zapotřebí peněz, je nespočet – a ne na vše lze získat dotace. Řada věcí se bude muset řešit z obecních zdrojů, byť po etapách.
Například rekonstrukce obchodního domu atp.
Konkrétně u projektů v okolí školy děkuji panu řediteli, pedagogům a dětem za zapojení se do přípravné fáze projektu formou
malování obrázků tematicky zaměřených k plánovaným projektům, kdy je dotační titul přímo nazván Podpora zapojení dětí a
mládeže do komunitního života v obci.
Pravděpodobně v dalším čtvrtletí budeme žádat dotaci na komunální vozidlo z evropských dotací, zabývat se přípravou na rok
2016 a doufejme i realizovat projekty, na které získáme potřebné finanční zdroje z dotací. Rozsah podaných žádostí bude
záviset na stavu volných prostředků, což nyní vzhledem k probíhající kontrole účetnictví a přípravě rozpočtu na rok 2015
nelze odhadnout. S pravděpodobností hraničící s jistotou se bude město ucházet o krátkodobý úvěr na profinancování
projektů, neboť ve většině případů dotační peníze tečou na účet žadatele takřka na konci realizace akce. Je tedy třeba mít
dostatek zdrojů na její předfinancování. Podrobnější informace k podaným žádostem budou v dalším čísle zpravodaje.
Na březen 2015 připravujeme žádost o dotaci za DSO Boží Voda na rekonstrukci vodovodu Horní Zimoř. V současné době
musíme konstatovat, že vodovodní řad není v dobré kondici a jsou místa s neustálým únikem vody jak v Liběchově, tak
v ostatních obcích svazku. Je třeba vyměnit 400 prošlých vodoměrů, většinu sekčních (hradících) šoupat, většinu koncových
hydrantů, opravit střechu u vodárny, je nutné instalovat hlavní uzávěr pro oblast Ješovic. Pravděpodobně v průběhu letošního
roku bude dále probíhat příprava projektové dokumentace na rozsáhlou rekonstrukci vodovodní sítě v obcích celého svazku
včetně Liběchova v řádech milionů korun a DSO se pokusí získat evropské peníze na jeho rekonstrukci.
Nezbývá než dodat: Přejme žádostem o dotace úspěch!
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města Liběchov
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV
www.zslibechov.cz
MIKULÁŠ VE ŠKOLE
Dne 5. prosince i naši školu navštívil
Mikuláš se svými pomocníky.
Společně prošli celou budovou,
nejvíce však potěšili děti ve školce.
Každá básnička nebo písnička byla
odměněna sladkým balíčkem. I ty
zlobivější děti se chtěly před
Mikulášem, čerty a andílkem předvést
v tom lepším světle a zasloužit si
sladkou odměnu. Pod dohledem čertů
uzavřely s Mikulášem dohodu, že
zlepší chování po celý další rok, a
Mikuláš se pak spokojen přesunul
k dětem do školy. I zde rozdával
sladkosti a odměňoval děti.
Mgr. et Bc. Jana Pravdová
Mgr. Jana Tottová

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A MŠ LIBĚCHOV
Dne 28. 1. 2015 od 13.00 do 16.30 hod. se konal v budově
Základní školy v Liběchově zápis žáků do 1. ročníku pod
tematickým názvem Řemeslo má zlaté dno.
Zápisu předcházely přípravy v Týdnu řemesel, kdy si žáci
celého 1. stupně opakovali, jaká řemesla znají, četli si o
řemeslnících písně, básně, hádanky, pohádky, seznamovali se
s řemesly již dávno zaniklými, pokusili se zhotovit vývěsní štíty
k některým řemeslům a vyzdobili jimi prostory školy. Vyrobili
také dárky pro budoucí prvňáky.
Děti, které přišly k zápisu, se seznámily se školním prostředím a
učiteli, kteří posoudili jejich školní zralost při rozhovoru nad
první školní knížkou a při praktických činnostech, jakými bylo
např. nakreslení postavy, spočítání předmětů, porovnání
množství, postavení zdi nebo komínu pro kominíka z dřevěných
kostiček. Děti také přednesly básničku nebo zazpívaly píseň,
zkusily si hodit na cíl, zavázat tkaničku a některé další
požadované dovednosti. Všechny činnosti byly motivovány
řemesly, a děti si tak zahrály třeba na zedníky.
Setkání proběhlo v příjemné atmosféře a děti byly za snahu
odměněny drobnými dárky, které vyrobili jejich budoucí školní
kamarádi, i dárky věnovanými školou. A učitelé? Ti už se těší
na nové šikovné prvňáčky.

ZE ŽIVOTA ŽÁKŮ SOUČASNÉHO
1. ROČNÍKU
Naši noví prvňáci navštěvují školu již půl roku. Za
první pololetí se mnohému naučili. Umějí již
počítat příklady do 10, vyřeší nejednu slovní úlohu
a umí ji i vymyslet, naučili se číst nejen písmena,
slabiky a slova, ale čtou již dnes poměrně plynule i
jednoduché věty. Povídají si a učí se o přírodě a
rozmanitostech života v hodinách prvouky, velice
rádi cvičí v tělocvičně, malují i vyrábějí
z modelíny, papíru a jiných materiálů. Na školku
však nezanevřeli. Vracejí se tam pravidelně každý
měsíc ve dnech, kdy přijede divadlo. S budoucími
prvňáčky se tak již několikrát vzájemně navštívili.
V říjnu ukázali prvňáci dětem ve školce, jaké nové
básničky, cvičení, písmenka i číslice už umí, a také
společně tvořili kukuřici ze slaného těsta. V lednu
se školkáčkům pochlubili, jak už umí číst a počítat.
Ale někteří školkáčci se nedali zahanbit a předvedli
starším kamarádům, co už umí. Tato spolupráce
bude pokračovat samozřejmě i ve druhém pololetí.
Mgr. Jindra Kleinová, třídní učitelka

Mgr. Karel Špecián, ředitel ZŠ a MŠ Liběchov
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ÚSPĚCHY NAŠICH PRVŇÁČKŮ
Blíží se zápisy do první třídy. Rodiče zvažují, kam své dítě přihlásit do
školy. Naši prvňáčci už zvládají čtení, psaní a počítání. Na přiložených
obrázcích je vidět, jak dokáží některé děti krásně psát a kolik příkladů
spočítá prvňáček za dvacet minut... Škoda, že nelze v tištěném časopise
předvést, jak hezky některé děti již dokáží číst nejen jednotlivé slabiky,
slova, ale i krátké věty. Zvládají dokonce i diktáty slov – někdy až
deset slov najednou!
Dík za výbornou pedagogickou práci a obdiv nepatří ale pouze paní
učitelce Jindře Kleinové, ale také kolektivu učitelek naší mateřské
školy: paním učitelkám Marcele Steinzové, Haně Štruplové, Jindřišce
Wittichové a Pavlíně Junkové, které se dětem intenzivně věnují a
jejichž kvalitní a svědomitá práce se projevuje právě těmito hezkými
výsledky dětí v první třídě.
Mgr. Karel Špecián, ředitel ZŠ a MŠ Liběchov

ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLKY
Tři vrabci
V lískovém keři bez oříšků
sedí tři vrabci, bříško k bříšku.
Napravo Frantík, nalevo Eda,
uprostřed Honzík neposeda.
Zavřená očka, každý dřímá.
A padá sníh, brr... to je zima.

www.mslibechov.webnode.cz

Vánoční zvonění
Velká pochvala patří všem, kteří se zapojili do naší soutěže, nazvané Vánoční
zvonění. Prostory MŠ zdobily zvonky od jednačtyřiceti rodin. Potěšilo nás, že se
přidali i rodiče a babičky a vytvořili své vlastní výrobky.
Kdo přišel – ten viděl, že bylo využito tradičního i netradičního materiálu.
Zvonky visely, stály, zvonily, voněly, byly plastické, trojrozměrné, jedlé, daly se
použít i jako krmítko pro ptáčky… Byli jsme nadšeni fantazií! Nad některými
jsme stáli i minuty a jen se kochali krásou.
Při vyhodnocování jsme oslovili rodiče, aby si vybrali ten nej…
Svůj hlas odevzdaly paní učitelky a paní Jana Pokorná. O pomoc jsme požádali
také paní kuchařky a paní učitelku z první třídy Mgr. Jindru Kleinovou. Všichni
litovali, že mohou vybrat pouze jeden zvonek. Dlouho se procházeli po chodbách
a spravedlivě vybírali. Po sečtení bodů už máme jasno, známe vítěze.
Budu vás ještě napínat – nic neprozradím. Jak to dopadlo, se všichni dozvědí v
dubnu při akci s názvem Probouzení lesa.
Pro ty, kteří se k nám nedostali, přikládáme alespoň fotografie.
DĚKUJEME!
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USKUTEČNĚNÉ AKCE:
12. 1. – Jak na bacily; divadlo Koloběžka
26. 1. – Ledové království – divadelní
představení od žáků 4. ročníku ZŠ
28. 1. – ukončení a vyhlášení vánoční
soutěže pro rodiče s dětmi Vánoční
zvonění
28. 1. – zápis do 1. třídy
CO NÁS ČEKÁ:
25. 2. – Cesta do pohádky: Ahojky –
klaun Ála
27. 2. – Pohádkový karneval
2. 3. – O kohoutkovi a slepičce; divadlo
Koloběžka
31. 3. – Velikonoční výrobní dílna pro
rodiče s dětmi
1. 4. – hledání Velikonočního pokladu
2. 4. až 3. 4. – Velikonoční prázdniny –
MŠ v provozu
9. 3. až 15. 3. – jarní prázdniny – MŠ
v provozu
V měsíci dubnu akce pro rodiče s dětmi
Probouzení lesa – termín bude upřesněn.

Od přečtení těchto řádků mají zájemci o zapsání do naší MŠ možnost vyzvednout si kterýkoli den v odpoledních
hodinách 15.00–16.15 evidenční list. Tuto možnost nabízíme proto, aby žadatelé měli dostatek času zajít k
praktickému lékaři a nechat si formulář potvrdit. S vyplněným evidenčním listem se poté dostaví k zápisu, který
bude vyhlášen během měsíce května.
Za tým MŠ Liběchov Hana Štruplová.

Mladí herci ze ZŠ Liběchov
Na počátku měsíce ledna nás oslovila paní učitelka Mgr. Kateřina Kubecová (třídní učitelka 4. tř.) s nabídkou, že
by nám se svými žáky zahrála pohádku Ledové království. Já sama jsem vůbec netušila, o co vlastně půjde.
Představovala jsem si pár dialogů, nějakou písničku – takovou obyčejnou pohádku. Ale to byl velký omyl.
Když naše malé dětičky vcházely do tělocvičny, kde se představení odehrávalo, byla vidět na hercích velká
nervozita a obava z nezdaru. Ozývalo se: „Co když něco zapomenu nebo pokazím, co když se to nepovede?“
Neměli se ale vůbec čeho bát. Velmi mě to překvapilo. Pohádka byla moderně zpracovaná, proložená písněmi z
počítače, který ovládali žáci sami. Jednu z rolí si zahrála i sama třídní učitelka a objevila se i dvojrole v podání
Veroniky L. a Jany K. Celým dějem nás provázel vypravěč Štěpán H. Herci měli velmi pěkné kostýmy a páni
kulisáci se dost nadřeli, když neustále měnili prostředí. Co mě zaujalo nejvíce, bylo to, jak se herci uměli ztotožnit
s mikrofonem. Využili totiž zvukové aparatury, kterou vedení školy zakoupilo z peněz získaných za sběr
druhotných surovin (starého papíru a víček).
Jarmila K., představitelka hlavní role, by hned získala angažmá do některého divadla. S mikrofonem v ruce jako
by se narodila. Bylo vidět, že to žáci berou vážně, ale zároveň si to užívají. Našim dětem se pohádka moc líbila.
Některé ji znaly, a tak si společně s herci pobrukovaly písničky. Dokonce si odnesly i malý dárek. Každý dostal
omalovánku s motivem této pohádky.
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Co dodat na závěr? Jsou to sice děti –
čtvrťáci, ale klobouk dolů. Bylo vidět, že
cítí velkou zodpovědnost. Dokonce i ti,
kteří jinak a jindy nevyniknou a spíš
vymýšlí lumpárny, měli něco na starosti a
snažili se, aby to vyšlo. Třída měla nejen
své herce, ale i vypravěče, kulisáky,
zvukaře, osvětlovače, podavače mikrofonu.
Kdo nehrál, přesto si pobrukoval texty
písní. Byla jsem opravdu mile překvapená.
Za tuto akci si zaslouží žáci 4. třídy ZŠ
Liběchov a jejich třídní učitelka Mgr.
Kateřina Kubecová velkou pochvalu.
Za děti a kolektiv MŠ Liběchov
Marcela Steinzová.

PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK MODRÁ KOTVA LIBĚCHOV

SKAUTI ZAHÁJILI ROK 2015 ZÁVODEM
V PRAZE
Dne 10. 1. 2015 jsme se již tradičně zúčastnili akce
Prahou plnou strašidel – skautského závodu v hledání
strašidel na Malé Straně. Uličky této části Prahy daly
závodu nádhernou atmosféru. Závodníci i náhodní
kolemjdoucí zde mohli potkat celkem třicet různých
strašidel, například zavražděnou jeptišku, vraždícího
Turka, skřítky, krvelačného řezníka, rytíře a mnoho
dalších. V závodu startovalo celkem 488 hlídek v pěti
věkových kategoriích, od 6 let po dospělé. Byla tu také
zvláštní kategorie pro veřejnost.
Hlavním úkolem bylo najít rychle co nejvíce strašidel. To
byla základní podmínka úspěchu. Každá soutěžní hlídka
dostala na začátku informace o místech, kde se nacházejí
strašidla. Jenže ne jen tak – ale 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 nezávisel
ani tak na umění luštit šifry, jako spíš na orientaci s
mapou. To ale stále nebylo všechno: teprve po nalezení
strašidla bylo způlky vyhráno – hlídka mu musela
odevzdat heslo, bylo-li správné, strašidlo za něj vydalo
důkazní lísteček. Tyto lístečky pak v cíli rozhodovaly –
více lístečků = více bodů = lepší umístění.

A jak to s námi dopadlo? Postavili jsme celkem tři hlídky.
Zaregistrovali jsme se v kategorii pro veřejnost, kdy mohou na
trať závodu kromě dětí i dospělí. V naší kategorii startovalo
celkem 265 hlídek. Naši benjamínci (děti 3–7 let) s jedním z
rodičů skončili na krásném 49. místě. V těsném závěsu na 50.
místě jim na záda dýchala naše vlčata (chlapci 8–10 let) a naše
hlídka žabiček (dívky 8–10 let) skončila na 107. místě – což není
vůbec špatné. 
Bc. Marie Kubecová, kapitánka oddílu Viking
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ŠIPKY NA FORMANCE
Jak už se stalo tradicí, o Vánocích se, již po sedmnácté,
sešli na Formance šipkaři k vánočnímu turnaji. Velmi
potěšitelná byla účast. Dvacet osm šipkařů je nejvyšší
počet startujících v sedmnáctileté historii turnaje. Tímto
bych chtěl všem poděkovat za účast.
Nesmím ale zapomenout na jednu novinku. Nové vedení
města se k turnaji postavilo kladně a také věnovalo poháry
vítězům, za což děkujeme. A zmíněná novinka? Po dohodě
s paní starostkou jsme změnili název turnaje z Turnaje o
pohár starosty Liběchova na Vánoční turnaj o pohár města
Liběchov. Novinkou byla i účast Štěpána Hladkého, člena
zastupitelstva města, který se zúčastnil nejen jako hráč, ale
zároveň za město předával ceny vítězům.
Ještě jednou všem zúčastněným děkuji a doufám, že příští
ročník bude stejně vydařený jako ten letošní.

A nakonec ještě zpravodajská povinnost:
1. místo – Pepik Pokorný a Jarda Mikš
2. místo – Honza Hrušovský a Tomáš Voldán
3. místo – Radek Chudoba a Mirek Pokorný
Jiří Kutín, ŠK Sokol Formani Liběchov

Ohlédnutí
za loňským adventem
První adventní neděli 30. listopadu byl v centru
obce, v parku u zdravotního střediska, poprvé
rozsvícen vánoční strom a zapálena první svíčka na
adventním věnci. Ještě před slavnostním
okamžikem, kdy se rozzářila světla na stromku,
potěšily děti ze ZŠ a MŠ Liběchov všechny
přihlížející programem, který si s vyučujícími pro
tuto chvíli připravily. Pak už se začaly tvořit
hloučky, povídalo se a k dobré náladě určitě
přispělo i pohoštění – svařené víno, horký čaj,
k tomu štrůdl nebo vánočka. Vpodvečer 21.
prosince se pak parkem rozezněly koledy.
U kovových košů s ohněm se i tentokrát postávalo
ještě dlouho poté, co dozněl poslední tón kláves.
V následujících dvou dnech zavítalo vánoční
zpívání také na Boží Vodu ke Křížku a nakonec i
k ješovické lípě. Při této příležitosti rozdávali skauti
z přístavu Modrá kotva Betlémské světlo.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě
předvánočních akcí podíleli: panu Josefu
Homolkovi za obstarání vánočního stromu, panu
Pavlu Šiplovi za zhotovení držáku ke stromu a
konstrukce na adventní věnec, paní Gabriele
Reslové za vytvoření věnce, paní Martě Buškové za
upečení výborného štrůdlu; pekařství U Nováků
dodalo vánočky a preclíky, firma EMS instalovala
osvětlení, obec Hořín zapůjčila světla na stromek a
obec Cítov půjčila várnice a podnosy – také jim
děkujeme. O nápaditou výzdobu vánočního stromu
se postarali žáci SOU Boží Voda, Dětského domova
se školou (ti pomáhali i se zdobením), v neposlední
řadě pak děti ze Základní školy a mateřské školy
Liběchov, které si pod vedením paní učitelky
Marcely Steinzové připravily vánočně laděné
kulturní pásmo. Děkujeme také všem dětem a jejich
pedagogům.
Doufáme, že slavnostně vyzdobený stromek zavítá
do Liběchova také o letošních Vánocích a že opět
potěší všechny kolemjdoucí.
Městský úřad Liběchov

Děkuji Aleně Juhászové za všechnu práci, kterou po mnoho
let dělala pro Liběchovský zpravodaj. Aby vycházel takový,
jaký ho nyní máme, stálo ji to hodně času, úsilí i trpělivosti.
Aleno, díky!
Andrea Vítová
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Hledám na Liběchovsku nebo Kokořínsku pronájem
pokoje s příslušenstvím na měsíce červen – srpen,
převážně víkendy. Mám malého pejska. Internetové
připojení bych uvítala, ale není podmínkou.
Tel. 728 084 597
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Z oddílu stolního tenisu SK Liběchov
Oddíl stolního tenisu uspořádal v sobotu 20. 12. 2014 tradiční Vánoční turnaj žactva. V tělocvičně ZŠ se sešlo celkem
čtrnáct hráčů pouze ze dvou oddílů, a to z Dynama Nelahozeves a Liběchova. Hrálo se ve třech kategoriích skupinovým
systémem každý s každým na šesti stolech. Po dvou hodinách urputných bojů o každý míček ve všech kategoriích bylo
dohráno, a tak si ještě mohli zahrát rozhodčí z řad rodičů a dorostenců. Milým překvapením byla bojovnost nejmladší hráčky
místního oddílu, teprve sedmileté Johanky Vítové, a o rok starší Bětky Řehákové.
Turnaj proběhl v příjemné vánoční atmosféře, na které se podíleli nejen hráči, ale i jejich rodiče a prarodiče.
Všichni účastníci turnaje si odnášeli perníkové prasátko pro štěstí a ti nejlepší perníkové chaloupky, medaile, rybky, podkovy
a zvonečky. A kteří to byli?
Nejmladší žáci: 1. Ondřej Štěpánek (Liběchov)
2. Bětka Řeháková (Liběchov)
3. Jindřich Kebrle (Nelahozeves)
4. Johanka Vítová (Liběchov)
Mladší žáci:

1. Matěj Lips (Nelahozeves)
2. Pokorný Dominik/Liběchov/
3. Michal Malotinský (Nelahoz.)
4. Petr Veselý (Liběchov)

Starší žáci:

1. Jan Kebrle (Nelahozeves)
2. Michal Dvořák (Liběchov)
3. Jakub Kebrle (Nelahozeves)
4. Dušan Kocourek (Nelahozeves)

Rozhodčí:

1. Josef Kebrle (Nelahozeves)
2. Matěj Bílek (Liběchov)
3. Milan Vít (Liběchov)
4. Mirek Dvořák (Liběchov)

A jak si vedou naši hráči v okresní soutěži, která začala v září 2014 a skončí v dubnu 2015?
Družstva starších žáků mělnického regionu zakončila první polovinu soutěže. O vítězství není ještě rozhodnuto. První tři
družstva jsou velmi vyrovnaná a bude záležet trochu i na herním štěstí ve druhé polovině soutěže. Naše družstvo v sestavě
Michal Dvořák, Ondra Mandák, Tereza Štruplová a Jakub Vobořil je zatím na 3. místě.
Družstvu mužů v RP 2 patří 5. místo. Určitě by byla šance na lepší umístění, ale když nastupují k utkání jen tři hráči místo
čtyř hráčů, pak je těžké vítězit, protože soupeř získává 4 body bez boje.
Tabulka po první polovině soutěže:
RP 2 muži
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Sokol Horní Počaply
13 12 1
0 0
177:57
2.
TJ Sokol Tišice „B“
13 10 2
1 0
149:85
3.
TJ Dynamo Nelahozeves „C“
13 10 0
3 0
138:96
4.
Sokol Mělník - Pšovka „B“
13 7 4
2 0
154:80
5.
SK Liběchov
13 6 3
4 0
136:98
6.
Sokol Dolní Beřkovice „C“
14 6 2
6 0
134:118
7.
TJ Start Mlékojedy „B“
13 6 1
6 0
110:124
8.
TJ Neratovice „F“
13 5 3
5 0
112:122
9.
SK Mšeno „B“
13 5 2
6 0
114:120
10.
TJ Dynamo Nelahozeves „D“
12 3 0
9 0
78:138
11.
TJ Kralupy „C“
13 2 1 10 0
88:146
12.
TJ Sokol Všetaty „B“
13 1 2 10 0
75:159
13.
TJ Start Mlékojedy „C“
14 1 1 12 0
65:187

37
32
30
25
21
20
19
18
17
9
7
5
4

Regionální přebor žactva
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
TJ Neratovice
4 3 1
0 0
33:7
10
2.
TJ Dynamo Nelahozeves
4 2 1
1 0
20:20
7
3.
SK Liběchov
4 2 1
1 0
26:14
7
4.
TJ Kralupy
4 1 1
2 0
13:27
4
5.
TJ Kly
4 0 0
4 0
8:32
0

Marie Nesměráková
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FOTBALOVÝ ODDÍL SK LIBĚCHOV
Fotbalisté SK Liběchov zahájili přípravu na jarní část této sezóny, ve které s pokusí o postup ze IV. třídy okresní
soutěže. Tréninky mužů probíhají od ledna na umělé trávě FC Mělník a ve sportovní hale v Dolních Beřkovicích.
Pronájem těchto ploch si hradí hráči z vlastních prostředků. Soutěžní část začíná již tradičně pohárovými zápasy
od 1. března.
Přijďte podpořit naše fotbalisty!
MUŽI
POHÁR

neděle 1. 3.

14:00

Sok. Obříství – SK Liběchov (hř. Chlumín)

POHÁR

sobota 7. 3.

14:30

SK Liběchov – Sok. Všetaty (hř. Vehlovice)

POHÁR

sobota 14. 3.

14:30

Liaz Vehlovice – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 22. 3.

15:00

Roma Neratovice – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 29. 3.

10:30

SK Liběchov – Velký Borek B

MISTRÁK

neděle 5. 4.

16:30

SK Mšeno B – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 12. 4.

16:30

FK Nebužely – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 19. 4.

10:30

SK Liběchov – Sokol Tuhaň

MISTRÁK

neděle 26. 4.

17:00

FK Vysoká B – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 3. 5.

10:30

SK Liběchov – FC Lobkovice B

MISTRÁK

sobota 9. 5.

17:00

TJ Kly B – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 17. 5.

10:30

SK Liběchov – AFK Vraňany

MISTRÁK

neděle 24. 5.

17:00

Vitana Byšice B – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 31. 5.

10:30

SK Liběchov – Sokol Dřísy

MISTRÁK

sobota 6. 6.

17:00

Sokol Nová Ves – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 14. 6.

10:30

SK Liběchov – Sokol Všetaty

Spolupráce sportovního klubu s DDŠ Liběchov
Sportovní klub Liběchov hledal pro své žákovské fotbalové družstvo vhodné
prostory pro trénování v zimních měsících a pro oddíl stolního tenisu prostory pro
pořádání turnajů.
Proto se prostřednictvím svého předsedy Štěpána Hladkého obrátil se žádostí o
spolupráci na Mgr. Ivanu Egrtovou, ředitelku liběchovského Dětského domova se
školou, který disponuje vhodnými sportovními plochami. Díky oboustrannému
zájmu došlo během vstřícného jednání k dohodě obou stran. Fotbalové družstvo
přípravky tak může od 1. února dvakrát týdně užívat tělocvičnu DDŠ pro své účely.
Dále byla přislíbena spolupráce při pořádání turnajů stolního tenisu, kterých by se
mohli účastnit i žáci DDŠ.
Štěpán Hladký

Liběchovský zpravodaj 1/2015

Stránka 14

O krásném znaku pánů z Liběchova na vinici Peluňce

Vinice hraběte z Lippe na Peluňce. Pohlednice z let kol r. 1910.
Viniční dům nad prudkým srázem k třpytivé hladině Labe (tzv. dvojí slunce).

Nedaleko Liběchova, u Počeplic, těsně nad pravým břehem Labe, leží zčásti na příkré stráni kdys velmi ceněná, dnes
dožívající viniční trať. Místo zove Peluňka nebo také bez háčku Pelunka, dříve rovněž Pelunec nebo Pelunce (pomnožně).
Velmi dávno, v 16. století, nazýváno také Polonice. Ve svých zlatých časech 19. a 20. století vinice proslula vysoce kvalitním
vínem, údajně jedním z nejkvalitnějších z celé mělnicko-liběchovské oblasti. Byla považována za (citujme odborníka)
„nejlepší viniční polohu v Čechách vůbec“. Hlavní příčinu možno údajně spatřovat v dvojím slunci – to druhé se odráželo od
hladiny řeky pod vinicí.
Dodneška se na Peluňce zachoval pěkný viniční dům a za ním dlouhá ohradní opuková zeď s poněkud již chřadnoucí
brankou. Chřadnoucí a z velké části opuštěná je dnes také kdys jistě nádherná viniční trať. Dřívější líbeznost místa ovšem ve
druhé polovině 20. století drasticky utrpěla stavbou mohutné elektrárny na protějším břehu Labe – ale s tím nic nenaděláme,
hořekování nepomůže, jestiť to daň civilizaci, bez elektřiny dnes žít neumíme…

O dvacet řádků na deseti arech vinice od počátku 90. let pro svou potěchu pečoval, tehdy již na penzi, malovinař pan Ing.
Karel Žamboch z Mělníka, povoláním letecký konstruktér z Aera Letov. Právě od něj jsem se dozvěděl, že na jeho viničním
dílu nachází se blok kamene s vytesaným znakem, zobrazujícím korunu a dva jeleny. Plastiky si pan inženýr cenil, oč jde, ale
netušil.
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Dávný kameník dílo zasadil do dolní opěrné zdi. Opukový hranol o rozměru cca
100 x 40 x 15 cm se sice v polovině rozlomil, na své stáří a s ohledem k
působení povětrnosti byl ale jinak velmi dobře zachovalý. K původu a obsahu
znaku, spojeného s liběchovskými Veithy, uveďme tolik:
Snaha Veithů o získání šlechtického titulu možná sahá až k zakladateli
liběchovského rodu Jakubu Veithovi (1758–1833), snad v ní pokračoval i jeho
následovník, syn Antonín Veith (1797–1853), v každém případě pak další a
poslední liběchovský Veith, synovec Antonín Ladislav (1835–1916). Nakonec
uspěl – jakkoli ne úplně a vlastně jen krátce před tím, než liběchovské panství
prodal. Až v roce 1869 získal od papeže Pia IX. titul říšského hraběte comes
romanus, který mu byl další papežskou listinou z 31. března 1871 uznán jako
dědičný a rozšířen na všechny jeho mužské potomky. Přes opětovné žádosti
nebyl však Antonín Ladislav Veith v monarchii dlouho konfirmován (titulárně
potvrzen). Teprve 9. srpna 1890 po dlouhém sporu (až za 21 let od papežského
rozhodnutí a 18 let po prodeji liběchovského panství) c. k. ministerstvo vnitra
nároku na oslovení „Anton Veith, comes romanus“ konečně vyhovělo. Hraběti
Veithovi nebylo ale povoleno užívat erb, který ovšem stejně nebyl papežskými
listinami udělen. Titul od papeže získal snad za to, že propůjčil jeptiškám (tzv.
školským sestrám) zámeček v Tupadlech (Slavín).
Protože Antonín Ladislav Veith prodal liběchovské panství Collaltům v létě roku
1872, v Liběchově si titulu opravdu dlouho neužil, sotva rok nebo dva. Jak již
uvedeno, s titulem comes romanus nedostalo se mu erbu. Je tedy
pravděpodobné, že se rozhodl, dejme tomu kol roku 1860, zhmotnit znak
alespoň do opuky na (relativně odlehlé) vinici na Peluňce. Vznik kamenného
artefaktu bychom proto mohli zasadit do těchto let.
Heraldická figura znaku, vlastně erbu, polovina jelena ve skoku doprava, zřejmě
navázala na erby středověkých a renesančních pánů z Liběchova, Zikmunda
(1477), Jindřicha (1556) a Vácslava (1566) [obr. 1]. Polovinu jelena nalezneme i
ve znaku Pachtů z Rájova [obr. 2], i ve (státem neuznaném) znaku obce z roku 1935 [obr. 3]. (Známe ho například z Besedy,
barevně vyveden visí tam na stěně.)
Papežem poskytnutému hraběcímu titulu comes romanus (říšský hrabě) odpovídá hodnostní hraběcí koruna s devíti
viditelnými stěžejkami s perlami (celkem s šestnácti stěžejkami, tzn. sedmi skrytými).
Znak byl v roce 2003 z opukové zdi vinice vyjmut a uložen v Regionálním muzeu v Mělníku, kde si ho můžeme prohlédnout
hned ve vstupní chodbě budovy bývalého kapucínského kláštera na náměstí Míru.

1

2

3

-jk- leden 2015
Plné znění článku včetně literárních pramenů a další obrazovou přílohu čtenář najde na www.libechov.cz, v záložce Historie .
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Putování za Mikulášem
Navečer 5. prosince se dospělí i děti sešli u lípy a již poosmé putovali za
Mikulášem, čertem a andělem. K hájovně u lesa, kde Mikuláš se svým
doprovodem čekal, šlo mnohé z dětí s radostí i trochou obav zároveň, jak už to
v takový večer bývá. Přesto bude rok 2014 provždy výjimečný tím, že poprvé
za osm let se žádné z nich nerozplakalo, když uvidělo čerta – a doufáme, že
příště to bude stejné. Štědrý Mikuláš nakonec obdaroval balíčkem sladkostí
každé dítě, které zazpívalo písničku nebo zarecitovalo básničku, a krátce s ním
promluvil o pěkném chování. Snad budou mít děti pro Mikuláše napřesrok jen
samé dobré zprávy!

Zpívání koled u lípy

Tvoření adventních věnců

Zpívání vánočních koled u lípy v předvečer Štědrého dne patří po osmi letech
již neodmyslitelně k novodobým ješovickým tradicím, které rádi udržujeme.
Také tentokrát jsme si přišli společně zazpívat a popřát si hezké Vánoce. Kvůli
silnému větru jsme bohužel nemohli instalovat betlém s místními památkami,
ani jsme nezavěsili betlémskou hvězdu. Zato jsme oproti předešlým rokům
zpívání oživili novinkou, kterou bylo rozdávání Betlémského světla skauty
z liběchovského přístavu Modrá kotva. Již nyní se těšíme na další pokračování:
přijďte si s námi zase zazpívat 23. prosince 2015 v 17 hodin!

Dne 27. listopadu se již podeváté v Ješovicích
sešly maminky s dětmi, aby si v předvánočním
čase společně poseděly a opět vytvořily krásné
adventní věnce na stůl i k zavěšení na dveře.
Setkání nás potěšilo a na chvíli vytrhlo
z každodenního shonu. Věříme jenom, že
napříště nebudou tolik řádit virózy a sejde se
nás více než v roce 2014.

Vlaďka Zralíková

Vlaďka Zralíková

--------------------------------------------------------------------------  -----------------------------------------------------------------------------Vážení spoluobčané,
rádi bychom znali Vaše názory na některé sociální služby, které bychom postupně chtěli zřídit v Liběchově. Není důležité, jste-li
seniory či pracujícími ženami, těšíme se na Vaše názory. Vyplněný dotazník prosím odevzdejte nebo zašlete na Městský úřad
v Liběchově, e-mailová adresa je: ou@libechov.cz. Děkujeme Vám za spolupráci. MěÚ Liběchov.
Jsem žena / muž

věk: ……… (není nutno uvádět)

Mám zájem o možnost zakoupení obědů:
Mám zájem o rozvoz obědů domů:

ANO / NE

Pro mě přiměřená cena je: ……….Kč

ANO / NE

Mám zájem o zdravý způsob stravování – saláty atd.: ANO / NE
Mám zájem o pomoc v domácnosti: ANO / NE
Mám zájem o donášku nákupu: ANO / NE
Mám zájem o dopravu a doprovod k lékaři, na úřady atd. ANO / NE
Zřídíme-li klub důchodců, budete jej navštěvovat? ANO / NE
Máte zájem o zájezdy na kulturní nebo jiné akce (tematické zájezdy)? ANO / NE
Měl/a byste zájem o levné taxi pro seniory? ANO / NE
Máte zájem o život v obci a jste ochotni se podílet na organizování některých akcí? ANO / NE
Máte jiné náměty k zamyšlení? …………………………………………………………………………………………………….
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Regionální muzeum Mělník, náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
příspěvková organizace Středočeského kraje
leden – březen 2015
6. 1. – 1. 2. Zima v lese? Dívejte se… výstava fotografií zoologa Petra Lumpeho s přírodní tematikou, muzejní kavárna.
6. 1. – 1. 2. Výstava prací žáků ZŠ Jungmannovy sady Mělník – výstava výtvarných prací žáků Základní školy Jungmannovy sady Mělník pod
vedením p. uč. Andrey Doležalové s prozatím utajeným námětem a názvem, vernisáž se koná 8. 1. 2014 od 16.30 hodin, vstupní prostory.
24. 1. – 22. 2. Příběh krajiny – výstava obrazů Olgy Otáhalové, vernisáž se koná v pátek 23. ledna v 17.00 hodin, velký sál.
3. 2. – 1. 3. Kašpárkův rok 2014 obrazem – výstava mapující další rok činnosti Rodinného centra Kašpárek Mělník, vernisáž se koná 4. 2. 2015,
vstupní prostory.
3. 2. – 1. 3. Volnočásek – výstava dokumentující činnost volnočasového centra ve Velkém Borku, muzejní kavárna.
3. 3. – 29. 3. Výstava výtvarného oboru DDM Mělník – výstava prací žáků výtvarného oboru Domu dětí a mládeže Mělník pod vedením Hany
Menclové, vstupní prostory.
3. 3. – 29. 3. Obyčejové tradice na Mělnicku obrazem – Smrt, smrt ze vsi – výstava snímků dokumentující vybrané obyčejové tradice v
mělnickém regionu, muzejní kavárna.
22. 3. Velikonoční dávnohrátky aneb Jak to bylo u Kudrnů „Děti, přišel jara čas…“ interaktivní program pro veřejnost o předvelikonočních
časech našich předků a o tom, co příchod jara znamenal v životě tehdejších dětí, velký sál, začátek programu: 13.00 hodin.
22. 3. Vynášení Morany – rozloučení se zimou a jarní hry ve spolupráci s Rodinným centrem Kašpárek od 15.00 hodin, sraz u Regionálního
muzea Mělník.
28. 3. Velikonoční jarmark – tradiční řemeslný jarmark ve všech prostorách muzea od 9.00 – 17.00 hodin.
31. 5. 2014 – 31. 3. 2015 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 muzea: úterý – neděle 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin
Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace Středočeského kraje, 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!

PLOŠNÁ INZERCE
V LIBĚCHOVSKÉM ZPRAVODAJI

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“.

Cena za formát
A4 300,- Kč
A5 150,- Kč
A6 75,- Kč
A7 38,- Kč
ZADÁNÍ INZERÁTU NA ADRESE
libechovsky.zpravodaj@libechov.cz
NEBO V KANCELÁŘI
MěÚ LIBĚCHOV.
PLATBY V HOTOVOSTI
V POKLADNĚ V KANCELÁŘI
MĚSTSKÉHO ÚŘADU LIBĚCHOV.

Autorem fotografií Liběchova, které doprovázejí toto číslo, je Ing. Josef Janáček, kronikář.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA LIBĚCHOVSKÉHO ZPRAVODAJE
BUDE 27. BŘEZNA 2015.
Příspěvky a obrazové přílohy (v minimálním rozlišení 300 dpi tj. 1200 x 1600 obr. bodů) je možné zasílat
na e-mail libechovsky.zpravodaj@libechov.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
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Vážení spoluobčané,
většina z Vás asi již ví, že se od 1. ledna změnily
ordinační hodiny. Otiskujeme kompletní rozpis,
který je vyvěšen i ve středisku. Domů většina z Vás
dostala „malý rozpis“, kde nejsou uvedeny hodiny
určené pouze pro objednané pacienty. Ráda bych
jednotlivé pojmy vysvětlila:
Ordinace: doba, kdy jsou ošetřeni pacienti podle
toho, v jakém pořadí přicházejí.
Přednost pro objednané pacienty: během této
doby se můžete objednat například na kontrolu
pracovní neschopnosti, běžnou kontrolu tlaku atd.
Budeme se snažit objednanou dobu dodržet, a
to nejdéle do 10 min. od objednaného termínu.
Pacienti, kteří přijdou v této době bez objednání,
budou muset počkat, i když objednaný pacient
přijde až po nich.
Pouze pro objednané pacienty: V této době
provádíme takzvaná velká vyšetření a neobjednané
pacienty neošetřujeme.
Platí však, že pacient s akutním onemocněním má
vždy přednost. Při jeho ošetření nebo při akutní
návštěvě v bytě pacienta bohužel nebudeme moci
objednaný čas dodržet.
Doufám, že díky možnosti objednat se i na běžná
ošetření dojde ke zkrácení čekacích dob v ordinaci.
Rádi si vyslechneme Vaše připomínky.
Lucie Žáčková
Věnujte prosím pozornost také dotazníku k sociálním
službám, který najdete v tomto čísle zpravodaje na straně
17. Děkuji.

FINANČNÍ PORADENSTVÍ



Tel.:

zprostředkování úvĕrů , spoření a
pojištĕní
produkty nejvĕtších českých bank a
pojišťoven
vždy nejvýhodnĕjší produkty na trhu
+420 732 209 787
josef.bilek@ovbmail.cz
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Masáže v Liběchově
Zdraví, Relax, Harmonie
Anna Janatková

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

tel: 732 745 887
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 masáž hlavy
 Medová
 Technika Raindrop
Dále:
Manuální lymfodrenáž

Akční nabídka





Breussova masáž páteře
300 Kč (PC 350,-) Platí do konce března.
Sleva 15% pro seniory a maminky na mateřské (platí dlouhodobě)
5x masáž záda, ruce, šíje
1300 Kč (PC 1500,-)
5x manuální lymfodrenáž
2000 Kč (PC 2250,-)
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