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ZPRÁVA STAROSTKY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás úvodem informovala o aktivitách vedení města
v období od ledna do konce března tohoto roku.
Ve stručných bodech shrnu, čím jsme se zabývali:



Stále připravujeme podklady pro registraci města Liběchov k platbě DPH.

Probíhá rekonstrukce účetnictví za roky 2012, 2013 a 2014. Jejím výsledkem je průkazné účetnictví, které je
bezpodmínečně nutné nejen pro chod obce, ale i pro to, aby město mohlo dostát všem svým povinnostem ve
vztahu ke státní správě a institucím. Účetnictví dovedené k datu 12. 1. 2015 zůstává zálohováno ve třech
nezávislých kopiích pro možnost kontroly.


Uskutečnila se veřejnosprávní kontrola účetnictví ZŠ a MŠ Liběchov a dosud běží veřejnosprávní kontroly
příspěvkových organizací, které od města Liběchov získaly dotace.




Byly zpracovány výkazy ISPOP (pitná voda, odpadní voda, odpady, ovzduší).

Stále jednáme o zřízení ordinace dětského lékaře v Liběchově, dokonce ve spolupráci s městem Mšeno. Zatím
bohužel neúspěšně.


Jednali jsme s Mons. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým, o možnosti převést liběchovský hřbitov do
majetku města, mj. proto, abychom na jeho údržbu mohli žádat o dotace. Dále o možnosti využití místního kostela
sv. Havla k pořádání koncertů pro širokou veřejnost.


Proběhla opakovaná jednání s Policií ČR, která zahrnovala i místní šetření, ohledně řešení kritické dopravní
situace v Liběchově, především křižovatky na nám. V. Levého.


Požádali jsme předsedu představenstva akciové společnosti Energotrans pana Miroslava Krpce o dar 50 000,na zakoupení úklidové techniky. Dar jsme na začátku března obdrželi. Nebyl to však jediný výsledek jednání. Pan
Krpec rovněž přislíbil, že Nadace ČEZ podpoří plánovanou obnovu ješovické lipové aleje. O daru, který jsme od
nadace obdrželi, si přečtete v tomto čísle zpravodaje na straně 5.




Oslovili jsme společnost 1. polabská s žádostí o úklidové pomůcky. Také tento dar jsme získali.

Se starosty měst Mělník a Štětí jsme jednali o vzájemné spolupráci. Řešili jsme problematiku dopravy (mj. na
rok 2016 plánovanou rekonstrukci mostu ve Štětí pro kamionovou dopravu; údržbu křižovatky u Ješovic) nebo
nakládání s odpady (možnost využití sběrných dvorů ve Štětí a Mělníku pro občany Liběchova se bohužel ukázala
jako finančně neúnosná).
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V současné době se řeší rovněž otázka protipovodňových opatření v Liběchově nejen ve spolupráci s městem
Mělník, ale i s Povodím Labe.


S firmami ČSAD Střední Čechy a Ropid jsme projednávali jízdní řády; podařilo se významně navýšit počet
spojů ve směru Praha – Česká Lípa a Praha – Štětí, které v Liběchově zastavují.


Zakoupili jsme software na výpočet vodného a stočného, který nám umožní správně vést účetnictví a evidovat
neplatiče.


Vyzvali jsme dlužníky, kteří v minulých letech neuhradili poplatky za svoz odpadů, k úhradě nedoplatků.
V opačném případě budeme nuceni postupovat podle §11 odst. 3 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, kdy
bude trojnásobek dluhu určen platebním výměrem. Poplatek za komunální odpad patří mezi tzv. upřednostněné
poplatky, které v případě neuhrazení mohou být na základě exekuce strhávány z účtu dlužníka. Totéž se vztahuje
na poplatky za psy.




Za účelem finanční úspory jsme pro město zřídili přístup k elektronickému bankovnictví ČNB.

Opakovaným jednáním s laboratoří jsme docílili slevy na rozbory pitné vody pro DSO, a dosáhli jsme tak roční
úspory 17 000 Kč.


Průběžně pracujeme na žádostech o další dotace. Podrobnou zprávu o dotacích podává místostarostka Ing.
Pavla Veverková na s. 5 tohoto vydání zpravodaje.


 Na závěr bych chtěla vyzdvihnout dobrou práci šesti zaměstnanců, které městský úřad Liběchov přijal na
sezónní veřejně prospěšné práce, i obou údržbářů města. Díky nim se daří provádět systematický úklid města,
zahrnující mimo jiné údržbu chodníků nebo klestění zarostlých míst podél cest (např. k nádraží). Úklid veřejných
prostranství je časově náročný, postupně se však rozšiřuje na stále nová místa Liběchova i Ješovic.
Přeji Vám příjemné jarní dny.
Ing. Vladimíra Zralíková, starostka města

UPOZORNĚNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ PRO ROK 2015
Všem poplatníkům bude zaslána složenka s uvedením nové výše daně
začátkem května.

PŘI PORUŠE
VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ

Daň z nemovitých věcí je splatná do 31. května běžného zdaňovacího období,
pokud nepřesáhne částku 5000,- Kč. Pokud přesáhne částku 5000 Kč, je splatná
ve dvou splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu běžného
zdaňovacího období. Daň z nemovitých věcí je splatná u poplatníků provozujících
zemědělskou výrobu ve dvou splátkách, a to do 31. 8. a do 30. 11. běžného
zdaňovacího období.

se obracejte na
místostarostu města

V případě nejasností se informujte na Územním pracovišti v Mělníce, Tyršova 105,
buď osobně v úřední dny pondělí a středa od 8 do 17 hod., nebo na tel. číslech
315 639 762, 315 639 772, 315 639 744 a 315 639 763.

tel. 605 508 232

p. Jana Rodra

Ing. Eva Šedivá, vedoucí oddělení
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Vodné a stočné – aktuální informace
Chystaná povinná registrace města Liběchov k platbě DPH si v současné době vynutila rekonstrukci účetnictví.
Dotýká se bohužel také plateb za vodné a stočné v letech 2012–2014.
Nové faktury za stočné za období od 1. 11. 2014 budou zákazníkům rozesílány až na přelomu dubna a května.
Důvodem je právě chystaná registrace města Liběchov k platbě DPH, po jejímž provedení by faktury musely
být znovu přepracovány. Protože fakturovací období je tentokrát delší, bude mít i faktura prodlouženou dobu
splatnosti.
Majitelé bazénů – plátci stočného, kteří nemají písemnou dohodu s městem o prominutí části stočného při
vypouštění bazénu, budou vyzváni k zaplacení dlužné částky za stočné. Rozdíl mezi stavem vodoměru a
fakturovanou částkou za stočné by po registraci k platbě DPH finanční úřad vymáhal po městu Liběchov, a to
za roky 2012–2014. Pro následující letní sezónu však majitelům bazénů vyjdeme vstříc: po právní a finanční
poradě připravíme dohodu o prominutí části stočného, přičemž částka bude záviset přímo na objemu bazénu, o
který se jedná.
Členská schůze DSO Boží Voda odsouhlasila placení vodného dvakrát ročně. Odečet proběhne vždy na
počátku května a listopadu, pro letošní rok 4. 5. – 7. 5. v Liběchově a 13. 5. v Ješovicích. Při nepřítomnosti
majitele nemovitosti je možné stav vodoměru nahlásit pomocí SMS panu Bardovi (608 067 095) nebo panu
Vašinovi (603 755 843), případně stav zapsat a na lístku donést na MěÚ. Faktura bude mít prodlouženou dobu
splatnosti.
Faktury za vodné, které byly v minulosti chybně účtovány s DPH 14%, budou nahrazeny správnými (15%
DPH). Doplatek, řádově nejvýše desítky korun, je možné složit v hotovosti do pokladny MěÚ.
Velmi se omlouváme všem plátcům vodného a stočného za tyto nepříjemnosti, vyvolané opravou
účetnictví. Chápeme, že Vám způsobí nenadálé výdaje a starosti, ale je to bohužel jediná možná cesta,
jak uvést věci do pořádku.
Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.
Vedení města Liběchov.

DOBROVOLNÝ RYBÁŘSKÝ SBOR LIBĚCHOV POŘÁDÁ
V SOBOTU 2. KVĚTNA 2015
SRAZ V 8.00 HODIN U MARINGOTKY DRS LIBĚCHOV
U LABE POD BENZINOVOU PUMPOU
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!
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PLATBY BANKOVNÍM PŘEVODEM
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme, že platby vodného a stočného se hradí na dva různé účty:
Vodné účtuje vlastník vodovodu Dobrovolný svazek obcí Boží Voda a platbu je nutné poukázat na účet č.:
0460038309/0800 u České spořitelny, a. s.
Stočné účtuje provozovatel kanalizace, jímž je město Liběchov, a platba se provádí na účet s předčíslím:
43-7151660227/0100 u Komerční banky.
Platbu zaslanou na nesprávný účet není možné převést, peníze budou vráceny plátci na účet, a faktura tak
zůstane neuhrazena!
Připomínáme také, že pro platby vodného a stočného je variabilním symbolem číslo dané faktury.
Při platbách za odvoz komunálního odpadu a u poplatku za psy uvádějte prosím jako variabilní symbol
číslo popisné Vašeho domu, případně do zprávy pro příjemce také Vaše jméno.
Žádáme všechny občany, aby při zasílání plateb bankovním převodem na účet města vždy uváděli správný
variabilní symbol. U plateb bez uvedeného variabilního symbolu nemůžeme dohledat odesílatele!
Městský úřad Liběchov

Tichá vzpomínka
Chceme zavzpomínat na obětavé a slušné lidi z Ješovic,
kteří již bohužel nejsou mezi námi.
Vzpomeňme na paní Matysovou (švadlenu),
manžele Vlastu a Jiřího Pauerovy,
manžele Moniku a Františka Bártovy,
manžele Marii a Antonína Třískovy,
manžele Ludmilu a Bohumila Vorlíčkovy,
pana Josefa Chudobu,
na rodiny Andělových, Hanzlíkových, Podrápských a Štychových.

Rádi bychom v tichosti
vzpomněli na pana

Františka Vacka
z Ješovic,
moudrého a přátelského
člověka.
Vzpomíná
V. Zralíková s rodinou.

Za všechny, kdo si vzpomenou,
rodina Suchanova.
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OBNOVA LIPOVÉ ALEJE V JEŠOVICÍCH
Dne 9. února 2015 město Liběchov podalo žádost o nadační příspěvek z grantového
programu Stromy na obnovu lipové aleje v Ješovicích. Měsíc na to, přesněji 10.
března 2015, správní rada Nadace ČEZ schválila poskytnutí nadačního příspěvku
v požadované částce 180 794 Kč.
V rámci projektu bude s podporou Nadace ČEZ obnovena stávající lipová alej, která vede z obce Ješovice polní
cestou k lesu a leží na hranici CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Jde o úvozovou cestu krajinou mezi poli. Na
konci aleje se nachází starší lípa, u níž obyvatelé Ješovic instalovali repliku zaniklého smírčího kříže. Zpřístupnili
také cestu lemovanou alejí, a vytvořili tím příjemnou promenádu. Alej však nemá jen estetický význam, tvoří i
účinnou ochranu proti větru.
Při obnově této aleje budou vyjmuty původní stromy a nahrazeny novými lípami, vzdálenými od sebe cca 10 m.
Materiál na výsadbu dodá odborná firma. Výsadba proběhne ve spolupráci s občany města za účasti odborníků.
Velikost kmene lípy bude 12–14 cm. Následnou péči, především dostatečnou zálivku, zajistí zaměstnanci města –
šest občanů Liběchova a Ješovic, kteří od března 2015 vykonávají veřejně prospěšné práce.

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ Liběchov
Město Liběchov dne 18. 3. 2015 podalo žádost o dotaci na zateplení budovy ZŠ a MŠ Liběchov včetně výměny
vstupních dveří a stávajících dřevěných oken z Operačního programu životní prostředí. Výzvu vyhlásilo
Ministerstvo životního prostředí a SFŽP pod číslem 64. Jedná se o zbylé evropské peníze v tomto programovém
období. Byl vypracován energetický audit, který je přílohou žádosti o dotaci, a nyní probíhá zpracování projektové
dokumentace.
Město uvažovalo kromě zateplení budovy také o výměně tepelného zdroje, neboť nyní je objekt vytápěn ELTO
(topný olej), který představuje jednu z nejdražších forem. Další variantou, která by byla podpořena z dotace, je
výměna tohoto zdroje za tepelná čerpadla včetně nutné výměny topného rozvodu po celé škole. Náklady celé akce
by však výrazně stouply, navíc podmínkou této výzvy je provést akci v roce 2015, což by bylo velmi časově
náročné. Město tedy od této varianty ustoupilo. Energetický auditor vypočetl úsporu na vytápění za 5 let provozu
v případě, že se objekt zateplí, ve výši 1 567 500 Kč. To je vysoké číslo a z pohledu úspory rozpočtu města do
budoucna příjemné. Ročně se ve škole protopí cca 800 tis. Kč.
Dle prvních propočtů jsou celkové náklady 7 711 186 Kč. Dotace z EU 5 529 317 Kč. Úspora provozních nákladů
za 5 let provozu činí 1 567 500 Kč. Předpokládaná spoluúčast města činí 614 369 Kč plus úspora za 5 let provozu,
celkem tedy 2 181 869 Kč.
O dalších projektech budeme psát opět v příštím čísle Zpravodaje. Příjemné jaro a dotacím úspěch!

Články na této straně Ing. Pavla Veverková, místostarostka města Liběchov.
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Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o aktuálních možnostech třídění odpadu na území
Liběchova a Ješovic. Na stávajících stanovištích sběrných nádob přibyly v průběhu března
nové kontejnery a jejich současné rozmístění je tedy následující:

1. Nám. V. Levého (u náhonu)
2. Litoměřická (pod kaštany)
3. Rumburská (u hřbitova)
4. Rozcestí Třešňovka x Nad Hřištěm
5. Boží Voda (kiosek)
6. Kokořínská (u č. p. 127)
7. Bytovky (statkové)
8. Rumburská (u č. p. 50)
9. Pražská (Malý Liběchov)
10. Ješovice náves
11. Ješovice začátek obce
12. Za budovou ZŠ Liběchov

plast, sklo, papír
plast, sklo, papír, nápojový karton
plast, sklo, papír, nápojový karton, textil
plast, sklo, papír, nápojový karton
plast, sklo, papír, nápojový karton
plast, sklo, papír
plast, sklo, papír
plast, papír
plast, sklo, papír, nápojový karton
plast, sklo, papír, nápojový karton
plast, sklo, papír
plast, sklo, papír, nápojový karton

Zásady třídění odpadu do kontejnerů
ŽLUTÝ KONTEJNER: plasty (označení PET, PE, LDPE,
HDPE, PS, PP nebo číselné značení 1, 2, 4, 5, 6; číslo 3, tj.
PVC ne!); vhazují se PET lahve a další čisté plastové obaly,
pěnový polystyren, plastové domácí potřeby a hračky (ne
elektronické!)
aj.;
NEPATŘÍ
SEM:
PVC
(polyvinylchlorid), novodurové trubky, podlahové
krytiny, guma, pneumatiky, celofán, molitan.
ZELENÝ KONTEJNER: sklo bílé i barevné; NEPATŘÍ
SEM: drátované sklo, autosklo, zrcadla, keramika,
porcelán.
MODRÝ KONTEJNER: papír; kovové sponky ani „okýnka“
obálek nevadí, u bublinkových obálek je však třeba odstranit
plastovou část; NEPATŘÍ SEM: znečištěný papír, vázané
knihy, pleny.
ORANŽOVÝ KONTEJNER: kartonové obaly (tzv. krabičky)
od mléka, džusu, vína apod.; před vhozením sešlápnout.
BÍLÝ KONTEJNER: čistý a suchý textil, obuv, hračky.
Obaly určené k recyklaci by nikdy neměly obsahovat
zbytky jídel, kosmetických nebo čisticích přípravků, léků,
barev, olejů ad.! Obsah celého kontejneru jimi můžete
znehodnotit!

PAPÍR Z MODRÝCH KONTEJNERŮ PATŘÍ
MĚSTU A VOZÍME HO DO SBĚRNY.
PENÍZE JDOU DO MĚSTSKÉ POKLADNY.
OD KVĚTNA SE BUDE PAPÍR ZA POMOCI
SIL Z ÚŘADU PRÁCE TŘÍDIT A BUDE SE
ODEVZDÁVAT PROSTŘEDNICTVÍM
ZŠ A MŠ LIBĚCHOV.
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KONTEJNERY NA BIOODPAD
budou přistaveny

v sobotu 11. 4. 2015
Kdy: od 8.00 do 18:00 hodin
Kde: v aleji u hřiště
Do jednoho kontejneru se bude ukládat tráva,
plevel, seno, listí, zbytky rostlin, zeleniny a
ovoce; do druhého pak větve keřů a stromů.
Co se nesmí vhazovat: zbytky jídel, jedlé oleje,
uhynulá zvířata, kosti, maso.
Kontejnery budou elektronicky střeženy a za
jejich zneužití hrozí viníkovi finanční postih.
Ve stejný den bude zajištěn svoz v Ješovicích.
Informace tu lidé obdrží na letáčku do schránky.
MěÚ Liběchov

Městský úřad má ze zákona povinnost umožnit
občanům třídění kovového odpadu. Kovy můžete
zdarma předat k recyklaci, sběrna je umístěna
v bývalém areálu lesní správy v Litoměřické ulici.
Odevzdat lze také oleje.

Provozní doba: středa 13.00 – 17:00
Stránka 6

SBĚR A SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Pro občany Liběchova a Ješovic městský úřad jednorázově přistaví velkoobjemové kontejnery na rozměrný
domovní odpad. Upozorňujeme, že do těchto kontejnerů je zakázáno ukládat suť, zahradní odpad, kovy,
elektroniku a baterie, pneumatiky, zářivky a další nebezpečný odpad (barvy, laky, ředidla, léky apod.).
Tyto společné kontejnery slouží k tomu, abyste mohli odložit jednotlivé objemnější kusy, které Vám doma
překážejí, ale nevejdou se do běžné popelnice. Pokud však vyklízíte dům nebo byt a máte větší množství
předmětů, nábytku apod., nezbývá než objednat si na vlastní náklady svůj kontejner, který vám příslušná firma
přistaví až k domu.
Apelujeme na všechny občany, aby společných kontejnerů využili, ale aby je zároveň nezneužívali jen sami pro
sebe. Myslete na to, že o místo v nádobách, třebaže jsou velké, se musíme podělit. Odpad od vás převezmou
zaměstnanci městského úřadu a pomohou vám ho do kontejneru uložit tak, aby se prostor nádoby maximálně
využil. Děkujeme Vám za spolupráci a vzájemnou ohleduplnost během celé akce.
Městský úřad Liběchov

Městský úřad Liběchov a 1. Polabská, s. r. o.,
pořádají mobilní sběr a svoz velkoobjemového odpadu:

1) LIBĚCHOV
Datum:

pátek 24. 4. 2015

07:00-19:00

sobota 25. 4. 2015

08:00-12:00

neděle 26. 4. 2015

08:00-12:00

Kontejner bude přistaven: Liběchov – technické služby (bývalý areál lesní správy v Litoměřické
ulici).

2) JEŠOVICE
Datum:

pátek 22. 4. 2015

09:00-17:00

Kontejner bude přistaven: Ješovice – náves.
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA níže uvedené velkoobjemové odpady.
POVINNOSTÍ OBČANA je uložit odpad osobně do kontejneru a neponechávat odpad volně uskladněn mimo
kontejner.

 starý nábytek
 zrcadla
 koberce
 matrace
 linolea
 umyvadla
 autoskla
 WC mísy
 a další podobné věci, které se běžně nevejdou do popelnice
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Město Liběchov zve občany na akci
Úklid Liběchova a potoka Liběchovky na Den Země
Vážení spoluobčané,
v měsíci dubnu již tradičně probíhá celosvětová kampaň za ochranu životního prostředí. Jako loni, tak i letos se
město Liběchov připojí a v této souvislosti bude v neděli dne 19. dubna 2015 od 9:00 hodin proveden jarní úklid.
Čištění budou opět provádět dvě skupiny:
První skupina se sejde u prodejny papírnictví v Liběchově.
Druhá skupina u zahradnické školy na Boží Vodě.
S sebou si vezměte holínky či jinou nepromokavou obuv, rukavice. Igelitové pytle budou zajištěny.
Občerstvení zajištěno – opékání buřtů v aleji.
Za město Liběchov Ing. Pavla Veverková

Milí spoluobčané,
řidiči a cyklisté,

Jarní přírodou bez rizika?

v dubnu v závislosti na počasí začnou opět
žáby putovat k vodním plochám. Na silnici
mezi Liběchovem a Želízy, hlavně v úseku
zatáčky nad „laminátkou“, jim jako
každoročně budeme pomáhat, aby cestu přes
frekventovanou komunikaci překonaly bez
úhony. V průběhu asi tří týdnů budou žáci
SOU Boží Voda i další lidé přenášet
v nádobách ropuchy a skokany přes zmíněnou
silnici. Prosíme Vás proto o ohleduplnou a
velmi opatrnou jízdu tímto úsekem.
Děkujeme!

Tak nám opět nastává jaro. Příroda se
probouzí. Vše pomalu rozkvétá. Většina obyvatel obce má
svou zahrádku, kterou si po zimě vyčistí, vyhrabe listí a starou
trávu, aby nová mohla opět vyrůst. Chceme mít pěknou nejen
svou zahradu, ale také okolí domku a přístupovou cestu. Tato
naše snaha však nemusí být vždy podpořena v našem okolí.
Začínáme chodit na procházky do přírody, někdo při tom
vezme svého čtyřnohého přítele. Pes je věrný společník svého
pána (paní) a ten by za něj měl také být zodpovědný. Většina
majitelů psů určitě zodpovědná je. Řádně za svého psa platí
poplatky městu a také za něj řádně uklízí exkrementy.
Bohužel ne všichni občané jsou slušní a vychovaní.
Naplánujete-li si tedy jarní brigádu, buďte ostražití a
našlapujte zlehka. Možná totiž máte souseda, který nehodlá
venčit svého psa, ale několikrát za den jej vypustí, aby ten
vykonal potřebu, kde ho napadne. Svoji zahrádku si asi
znečistit nechce! Bylo by hezké, aby i naše obec vzkvétala, a
my všichni bychom k tomu mohli společně přispět. Určitě si
nikdo rád nepřinese z jarní procházky nevoňavý „dáreček“ na
botě. Tak se tedy pojďme společně těšit na jaro a na to, že i ti
ostatní majitelé pejsků snad dostanou rozum!

Městský úřad Liběchov.
Informace poskytl RNDr. Jiří Hakl, vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství MěÚ Mělník.

Ilona Bílková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
„Kamenná svatba“ v Liběchově
V obřadní síni městského úřadu oslavili občané
z matričního obvodu města Liběchov již několik
významných jubileí. Od roku 1981 zaznamenává
kronika deset zlatých svateb (po 50 letech
manželství), dvě diamantové (po 60 letech) – a
nejnověji také jednu svatbu kamennou. Tento název
označuje výročí 65 let společného života
v manželství a má symbolizovat tíhu sdíleného
údělu, ale i pevnost základů, na kterých dlouholetý
manželský svazek stojí.
Dne 14. března 2015 si svůj sňatek uzavřený před pětašedesáti lety, dne 4. března 1950 v Mělníku, v obřadní síni
městského úřadu v Liběchově připomněli manželé Drahoslava a Miroslav Veselí z Liběchova. Slavnostní
okamžik znovu prožili v kruhu přátel, a především své rodiny: dětí, vnoučat i pravnoučat. Od starostky města
obdrželi pamětní list a polibkem znovu stvrdili svůj novomanželský slib, který si před lety dali.
Manželům Veselým gratulujeme a z celého srdce přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších společných let!
Městský úřad Liběchov
(Děkujeme manželům Veselým za písemný souhlas s otištěním tohoto článku a s uvedením osobních údajů v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění. MěÚ Liběchov.)

DĚTSKÝ KARNEVAL V RAŠÍNKÁCH
Dne 21. 2. 2015 díky spolupráci skautů z oddílu Modrá kotva Liběchov a Výboru pro sport a kulturu města
Liběchov měly děti s rodiči možnost zažít příjemné sobotní odpoledne. Účast byla k našemu milému překvapení
opravdu velká. Sešlo se více než šedesát krásných pohádkových, filmových a zvířecích masek.
Odpoledne začalo přivítáním od klauna, který se procházel po sále a okukoval všechny děti. Některé se ho trošku
polekaly, ale většina byla statečná. Překvapily úplně nejmenší dětičky, které se s klaunem vodily po sále za ruku.
Pak se ozvala hudba a začaly se dít věci… Shlédli jsme dvě krásná taneční vystoupení: Nejprve španělské
„Bailando“ v podání děvčat ze školní družiny. S přípravami jim pomáhala paní učitelka Mgr. Kateřina Kubecová.
Například zajistila pro všechny krásné kostýmy, dohlédla na taneční kroky a neváhala si s děvčaty i sama zatančit.
Následovalo vystoupení dívčí taneční skupiny WARRIOR PRINCESS. Je to parta super holek, které samy
zvládnou vymyslet choreografii a nacvičit taneční číslo, se kterým se pak mohou pochlubit před plným sálem lidí.
Abychom se v tom pohádkovém světě neztratili a abychom si všechny masky mohli prohlédnout, využili jsme
krásného pódia a pana moderátora s mikrofonem, s jehož pomocí se každé dítě představilo. Po vystoupení na
stupínku slávy si děti pochutnaly na domácích větrnících. Poté začala správná karnevalová zábava plná soutěží,
tanečků, odměn. Předcházelo jen krátké rozcvičení při skotačivé písničce. Ráda bych pochválila rodiče a
prarodiče, kteří se s chutí zapojili do radovánek.
PODĚKOVÁNÍ za pomoc při realizaci této akce patří paní Gregorové, panu Grohovi, paní Himlové, paní
Chárové, paní Janatkové, paní Nesládkové, panu Prokopcovi, MěÚ Liběchov, taneční skupině Warrior Princess,
skautům z oddílu Modrá kotva a samozřejmě všem rodičům, ale i sourozencům, babičkám, dědečkům, tetičkám a
strýčkům, zkrátka všem, kteří si našli čas a přišli se s dětmi pobavit.
Za Výbor pro sport a kulturu Hana Štruplová.
Liběchovský zpravodaj 2/2015
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV
www.zslibechov.cz

Projekt Mezi generacemi
Projekt Mezi generacemi byl připraven ve spolupráci
s Domovem seniorů Vidim pro žáky 6. a 7. ročníku. Domov
seniorů se snažíme navštěvovat pravidelně jednou do měsíce
vždy s připraveným programem, kterého se obě strany
nemohou dočkat.
Pro naše první setkání, jež proběhlo v listopadu loňského
roku, jsme si připravili strom života. V prostorách Domova
jsme se navzájem představili, společně jsme si popovídali a
pak strom života vylepili, a tím začala nová přátelství.
Abychom naše vztahy prohloubili, pustili jsme se do pečení výborných borůvkových koláčů, které jsme pak i
ochutnali. Při samotném pečení i následné ochutnávce jsme měli možnost popovídat si a lépe se poznat. Děti rády
asistovaly zkušeným seniorkám a naučily se od nich spoustu užitečných dovedností, na oplátku jim
svým nadšením a elánem zpříjemnily jejich chvíle v Domově.
Druhá návštěva se nesla v duchu vánočních tradic. Děti si s mladšími spolužáky připravily krásné vystoupení u
vánočního stromečku, které dojalo k slzám nejednoho klienta Domova. Za to byly odměněny potleskem a sladkou
maličkostí. Pro zpestření zbývajícího dopoledne jsme se podíleli na výrobě vánočních pohlednic s využitím
ubrouskové techniky a na výrobě vlastního papíru.
Doufáme, že i další společná setkání, na která se děti již teď těší, proběhnou v podobně příjemné atmosféře.

Divadelní představení Šaty dělají člověka
Dne 17. 2. 2015 se žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili výukového programu v Domě dětí a mládeže v Mělníku.
Program se jmenoval Šaty dělají člověka a byl zaměřen na problematiku odívání a jeho proměny v průběhu dějin
lidstva.
Pořad byl připraven jako divadelní představení s vloženými videoukázkami z českých i zahraničních filmů. Celé
představení pak bylo podbarveno příjemnou hudbou a písničkami. Jeho průvodkyněmi byly dvě zvídavé
„školačky“ Alena a Iva, které se za pomoci kouzelných pohádkových předmětů (utrženého sluchátka, Arabelina
prstenu, sedmimílových bot, džina v láhvi, kouzelného zvonečku) postupně přenášely do jednotlivých historických
epoch – pravěku, starověku, středověku, novověku a 20. století. Zde se k nim vždy připojila nějaká postava
v typickém oblečení a seznámila děti s dobovou módou. Na jevišti se tak vystřídaly Statná Medvědice, královna
Kleopatra, poddaná Anežka. Největší prostor byl věnován módě novověku, která byla předvedena formou módní
přehlídky, jež se dětem obzvlášť líbila. Poslední etapa byla představena krátkým videoklipem.
Představení se nám všem velice líbilo. Také nás velmi těší to, že naši žáci byli opět za vzornou kázeň a pozornost
pochváleni samotnými organizátory. Proto se už teď nemůžeme dočkat další spolupráce.
Články na této straně:
Mgr. et Bc. Jana Pravdová, výchovná poradkyně
Mgr. Jana Tottová, učitelka
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Karneval v základní škole Liběchov
Poslední den před jarními
prázdninami patřil prostor
školní tělocvičny všemožným
maskám a převlekům. Pořádal
se karneval spojený s tancem a
soutěžemi. A jak se celá akce
líbila
našim
žákům?
Hodnocení jsme tentokrát
nechali na nich.

D

„ obrý den, milí čtenáři, připravila jsem si článek o karnevalu, který se konal 6. března 2015 od 10.00 do 12.35
hodin v tělocvičně naší školy. Probíhalo to takto: Na začátek karnevalu si dívky ze 4. třídy připravily taneční
vystoupení na pódiu. Potom žáci dle svého názoru vybrali nejlepší masky, a pak jsme měli volnou zábavu. Po
chvíli přišlo vyhlášení nejlepší masky. Vyhrála to Marie J. Kubecová s maskou pankáče. Potom jsme měli
přestávku a po přestávce byly soutěže. Nakonec hra Na sochy. Karneval byl úžasný.“
Tereza Mikysková

P

„ řišly jsme na pódium a tančily na píseň Dale play. Já jsem byla jednou z holek a myslím, že se nám to povedlo.
Ke konci první části byly vyhlášeny tři nejlepší masky z každé třídy. Masky měli i učitelé.“
Veronika Langerová

V

„ šichni žáci byli celí překvapení, když paní učitelky oznámily, že bude karneval. Na karnevalu byl nabitý
program a žáci se museli alespoň jednou zasmát nebo pobavit. Soutěž by na správném karnevalu měla být, a taky
že na tomto karnevalu byla! Hrálo se o to, kdo má nejlepší masku. Ten, co vyhrál, dostal dárky a diplom. A ti, co
nebyli vítězi, dostali dáreček a pochvalu.“
Štěpán Hladký
„

Bylo to moc pěkné. Chválím učitele, určitě se moc snažili, aby byly soutěže bezva. Bylo to moc hezké.
Barbora Šantínová

Město Liběchov Vás srdečně zve na tradiční

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
ve čtvrtek 30. dubna 2015 na Kostelíčku.
Zapálení malého ohně v 18.00 hod.
Velká hranice bude zapálena v 19:00 hod.
Na místě bude možné zakoupit špekáčky a drobné občerstvení.
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ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLKY
Co víc si přát?

Obloha modrá je,
sluníčko svítí,
ptáčkové zpívají,
rozkvetlo kvítí.

www.mslibechov.webnode.cz

Uskutečněné akce:
2. 3. – divadelní představení O kohoutkovi a slepičce
24. 3. – Vítání jara – zábavné odpoledne pro rodiče
30. 3. – Výlet do DDM – představení Ekoskřítci
31. 4. – Velikonoční výrobní dílna
1. 4. – hledání zajíčkova pokladu
Co nás čeká:
29. 4. – divadelní představení Na tom našem dvoře
Zápis k předškolnímu vzdělávání: Připomínáme
možnost vyzvednutí evidenčního listu a návštěvy MŠ
v odpoledních hodinách.
12. 5. – divadelní představení Skřítek Třešnička a
Mrazík Zlobivka

Na podzim jsme společně uspávali zvířátka a nyní nadešel čas je probudit...
K příležitosti vítání jara jsme si pro rodiče s dětmi připravili-nepřipravili zábavné odpoledne, při kterém se tvořilo
a skotačilo. Rozhodli jsme se, že by bylo hezké vyzdobit si prostory školky jarní a letní květenou. Požádali jsme
rodinky o pomoc. Pod rukama maminek, tatínků, sestřiček, bratříčků, babiček a dědečků vyrostly překrásné květy.
Tvořilo se z papíru, ruliček, brček, stříhalo se, lepilo, natahovalo, kroutilo... práce bylo dost. Z hotových výrobků
jsme společně na chodbě vytvořili krásnou barevnou louku (viz foto). Kdo by se chtěl pokochat, může se přijít
podívat. Budeme rádi!
Za odměnu jsme si zašli do tělocvičny zatančit, zasoutěžit apod. Zopakovali jsme si říkanku o petrklíči, sázeli jsme
plastové kytičky do květináčů dle barev a poté je co nejrychleji trhali, proplétali jsme se při písni Pletla kytku v
rozmarýnu. Využili jsme zakoupenou aparaturu, díky které jsme mohli trochu ušetřit naše „oslabené“ hlasivky.
A než jsme se nadáli, nadešel čas probudit zimní spáče. Děti navrhovaly zajímavé metody buzení, ale nakonec
jsme se shodli, že by je potěšila hezky a nahlas zazpívaná jarní písnička. Všichni jsme spustili Na jaře, na jaře, čáp
jede v kočáře... a budete se divit – zabralo to. Zvířátka už lezla po koberci a čekala, až si je jejich majitelé vezmou
a přivítají je po dlouhé zimě.
Na závěr jsme se pohostili větrníčky a čajíkem, děti si domů odnášely nejen ježky, veverky a myšky, ale také
nějakou drobnost za odměnu.
Za kolektiv MŠ Hana Štruplová.

ČLENKY LIBĚCHOVSKÉHO KLUBU SENIOREK

vlastnoručně zhotovily nové
ochranné sítě do oken malé tělocvičny v budově ZŠ a MŠ Liběchov. Sál je teď díky jejich výbornému
nápadu a šikovnosti hezčí a zároveň bezpečnější. Za děti i za členy sportovních oddílů, které tělocvičnu
užívají, jim děkujeme!
Vlaďka Zralíková
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SPORTOVNÍ KLUB LIBĚCHOV
FOTBALOVÝ KLUB SK LIBĚCHOV
Fotbalisté SK Liběchov vstoupili
do
roku
2015
úspěšným
účinkováním v Českém poháru.
Úzký hráčský kádr ve „své“
skupině postupně porazil všechny
týmy. Obříství 4:0, Všetaty 7:2 a
Vehlovice po penaltovém rozstřelu
4:3. Tým tak postoupil do
čtvrtfinále, kde se ve středu 22. 4.
na domácím hřišti utká s vítězem
skupiny okresního přeboru, týmem
FC Lobkovice.
V mistrovské soutěži IV. třídy
usiluje tým SK Liběchov o postup.
Hlavním rivalem v tomto boji je
tým Vitany Byšice „B“, který má
však výhodu posílení mužstva hráči
z „A“ týmu, hrajícího krajský
přebor.

MUŽI
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
POHÁR
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK

neděle 22. 3.
neděle 29. 3.
neděle 5. 4.
neděle 12. 4.
neděle 19. 4.
středa 22. 4.
neděle 26. 4.
neděle 3. 5.
sobota 9. 5.
neděle 17. 5.
neděle 24. 5.
neděle 31. 5.
sobota 6. 6.
neděle 14. 6.

15:00
10:30
16:30
16:30
10:30
17:00
17:00
10:30
17:00
10:30
17:00
10:30
17:00
10:30

Roma Neratovice - SK Liběchov
SK Liběchov - Velký Borek B
SK Mšeno B - SK Liběchov
FK Nebužely - SK Liběchov
SK Liběchov - Sokol Tuhaň
SK Liběchov - FC Lobkovice A
FK Vysoká B - SK Liběchov
SK Liběchov - FC Lobkovice B
TJ Kly B - SK Liběchov
SK Liběchov - AFK Vraňany
Vitana Byšice B - SK Liběchov
SK Liběchov - Sokol Dřísy
Sokol Nová Ves - SK Liběchov
SK Liběchov - Sokol Všetaty

Přijďte podpořit naše hráče, domácí zápasy se hrají vždy v neděli od 10:30 hod. (viz rozpis).

Přijímáme nové členy do fotbalového družstva žáků!
Fotbalové družstvo žáků stále hledá nové členy. Aby nově
vznikající tým mohl hrát soutěžní utkání, je nutný dostatečný
počet hráčů. Proto je nyní v jednání možnost spojit mládežnické
týmy Liběchova a Vehlovic a od příštího ročníku přihlásit týmy
Přípravky (do 10 let) a Mladších žáků (do 12 let). Uvítáme tedy
všechny nové zájemce o fotbal.

SPORTOVNÍ KLUB 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 Marie Nesměráková)
Pátek: 13.30 – 14.30 hod.
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Oddíl stolního tenisu v regionální soutěži
ODDÍL STOLNÍHO
TENISU
zve všechny hráče na tradiční

MÁJOVÝ TURNAJ
pro mládež
Přesný termín a místo konání turnaje
uveřejníme ve vývěsce SK Liběchov
na náměstí V. Levého.

Naše žákovské družstvo ukončilo regionální soutěž. Udrželo
si 3. místo, i když bylo ve druhé polovině soutěže oslabené
o nehrajícího Ondru Mandáka. Blahopřejeme Míšovi Dvořákovi,
Terce Štruplové a Jakubovi Vobořilovi.
Hráči oddílu se v dubnu zúčastní regionálního přeboru
mládeže jednotlivců v Nelahozevsi a v květnu uspořádáme
v Liběchově tradiční Májový turnaj pro mládež, ve kterém si
mohou zahrát i neregistrovaní žáci a žákyně. Těšíme se na
shledání s příznivci stolního tenisu. Bližší informace najdete ve
vývěsní skříňce SK Liběchov.
Marie Nesměráková

PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK MODRÁ KOTVA LIBĚCHOV
Jaro jsme nezaspali…
Uplynulo už spoustu vody, co jsme v únoru
spolupořádali s městem Liběchov dětský karneval.
Můžeme už jen zavzpomínat, kolik legrace jsme si užili
s klaunem HAHA, jak jsme tancovali mašinku či
soutěžili v tanci na novinách. Zima nás pomalu opustila
a my nelenili a vydali se do jarní přírody. Rádi bychom
se podělili o zážitky z několika akcí.
Expedice Mrazilka
O jarních prázdninách jsme na pár dní odjeli na skautskou
základnu v Harasově. Nebyl to jen obyčejný výlet, byla to
čtyřdenní expedice do srdce Kokořínska. Spalo se na
palandách ve spacácích. Vařilo se na kamnech, kde se přikládá dřevem. Byla to hotová „KANADA“. Jedno
odpoledne jsme zdolávali lanové překážky. Jindy jsme došli k Ladčinu prameni, ze kterého vyvěrá léčivá voda.
V sobotu dopoledne jsme absolvovali výstup na pohoří Himaláje, při kterém nás zastihla nejedna katastrofa, jako
byla lavina či vichřice. Postavili jsme si výškový tábor, a dokonce se nám podařilo ulovit i yettiho! A ani večer jsme
se nenudili, pokud jsme nešli na tajnou výzkumnou výpravu, tak jsme hráli divadlo nebo opékali buřty. Největší
divadelní úspěch měla pověst o masožravých veverkách, kterou umělecky ztvárnila posádka roverů (skautů ve věku
15–26 let) – Piraně. Počasí nám sice moc nepřálo, ale naštěstí začalo pršet až v sobotu v noci, kdy jsme pak další
den odjížděli.
Vítání jara
Letos jsme 21. 3. – první jarní den – oslavili pěším výletem z Liběchova do Dolních Beřkovic. Šli jsme podél vody
směrem na Vehlovice, přešli jsme přes Labe po beřkovickém mostě. Po Labské stezce jsme pokračovali zpět
směrem k beřkovicko-liběchovskému jezu, kde tento den měla zdymadla Den otevřených dveří. Pozorovali jsme
projíždějící loď. Podívali jsme se do řídící věže komor i do strojovny dole v jezu. Zaměstnancům zdymadel bychom
chtěli poděkovat za zajímavý výklad a za neopakovatelné zážitky.
Liběchovský zpravodaj 2/2015
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A co se děje u Benjamínků?
Benjamínci jsou naši nejmenší skauti a skautky ve věku od 4 do 7 let. Děti jsou rozděleny na dvě posádky –
Želvičky a Žraloky. Benjamínci se schází každé úterý od 15:30 do 17.00 ve skautské klubovně u ZŠ Liběchov. Při
našich schůzkách si užijeme spoustu legrace, hrajeme si, běháme, kreslíme, vyrábíme, poznáváme přírodu. Již se
připravujeme na začátek vodácké sezóny, učíme se držet pádlo, zkoušíme základy pádlování. Začátkem dubna
plánujeme Odemykání Labe. Více fotek na: https://www.facebook.com/modrakotva
Bc. Marie Kubecová, kapitánka oddílu Viking

POMÍSTNÍ NÁZVY V LIBĚCHOVĚ
Vědět, jak se kde říká, je jistě praktické. Kromě toho místo s názvem, uvnitř obce i v krajině, stává se důvěrnější
než místo bezejmenné, takové to „jak se jde takhle doleva od křížku a pak nahoru kolem lesa …“ – namísto
zvučného „tam na Trýži“. Některé pomístní názvy zná každý, některé jsou málo známé, a tudíž stále méně
používané, jiné upadly v zapomnění a nepoužívají se už vůbec. Původ jedněch pomístních názvů je zřejmý, o
druhých se můžeme dohadovat; jen výjimečně konstatujeme, že proč se místo jmenuje tak a tak, prostě nevíme, už
není nikoho, kdo by nám to pověděl – a osvětlujícího záznamu kdes v letopisech se také nedopídíme, třeba žádný
ani neexistuje.
V přiložené mapce jsou zaneseny všechny pomístní názvy v Liběchově a blízkém východním a severním okolí, na
které jsem během několika desítek let narazil. Jako základ může posloužit soupis, který v roce 1974 sestavil pan
učitel Jaroslav Doubek pro okresní názvoslovnou komisi (je uložen na obecním úřadě). Dalším pramenem jsou
různé mapy staršího i novějšího data, vesměs v měřítku od cca 1:25 000 – a těch je jen pár. Za zejména cenné
považuji podrobné mapy lesácké – do těch měl jsem možnost nahlédnout v bývalém Lesprojektu, dnes ÚHÚLu
v Brandýse n. Labem – Staré Boleslavi. Jedinečná je rovněž mapa Janouškova z časů I. ČSR. Odborník kartograf či
historik by map jistě objevil víc. V neposlední řadě informace čerpány od několika místních pamětníků, od paní
učitelky Bohunky Buřičové, paní Leontýny Šantinové, a také paní Veroniky Renfusové a pana Rudolfa Otty, kteří
již nejsou mezi námi. O některých názvech u Rymáně a Želíz pověděl pan truhlář Daněk.
Mapka nezahrnuje Ješovice a Borový les, ty tvoří kapitolu samu pro sebe. Historicky i jinak jsou pozoruhodné
souběžné názvy používané liběchovskými Němci. Pokud by se našel někdo, kdo by věděl o pomístním názvu
v mapce neuvedeném, případně měl bližší vědomí o původu názvu, za sdělení budu vděčen. K doplnění obrazové
dokumentace k pomístním názvům bych také velmi uvítal – postačí k nahlédnutí – jakékoli foto bývalé drůbežárny
u statkových bytovek nebo i místa ke koupání v řece u zámecké tůně, zvaného Na plechu (tel. 737 103 127).
Připojím pár poznámek:
-

-

-

Počet pomístních názvů v Liběchově (jejich „hustota na metr čtvereční“) připadá mi v relaci k jiným obcím
vysoká, a odtud vyvozuji, že obyvatelstvu muselo se tu už v 18., v 19. století, ze kdy většina názvů pochází,
hodně líbit.
Zdá se, že z místního povědomí vytrácí se krásný pomístní název Malá Strana, ještě před několika
desítkami let běžně používaný – a supluje ho název ulice Pod školou. Ještě méně, vlastně výjimečně, dnes
zaslechneme název Palouček nebo Jindřiška, neřku-li Kašpárka – jistě to souvisí se změnami využití těchto
lokalit.
Z poslední doby za velmi šťastný můžeme pokládat oficiální pomístní název Třešňovka, dřívější neoficiální
Pavlíkova rokle.
Za „nejtajemnější“ pomístní název, dnes již zcela zapadlý, považuji tak zvaný Elend (česky patrně
Nouzov). Navazuje na něj naopak původem zřejmá Milionářská čtvrť.
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-

Část rozlehlého pole u lesa nad Liběchovem jmenována Trýž, Na Trýži. Pan J. Doubek původ názvu
s velkou dávkou improvizace vysvětloval jako možnou zkomoleninu od slova „strž“. Pan Dr. Vítězslav
Štajnochr přišel s výkladem pravděpodobnějším: Existuje běžná plevelnatá rostlina jménem trýzel (lat.
Erysimum), přechýlení z na ž z důvodu lepší výslovnosti je běžné. Na Trýži zkrátka nejspíše rostlo hodně
plevele trýzele, tak to tam lidé po něm pojmenovali.
-jk- březen 2015

Liběchovský zpravodaj 2/2015

Stránka 16

Z historie Ješovic
Friedrich Bernau: Politický okres Dubá
Součástí spisu F. Bernaua, který vydal roku 1888 Okresní učitelský spolek
v Dubé a Štětí, je výklad o obci Ješovice. Autor zaznamenává zeměpisné údaje,
všímá si soudobých poměrů v obci a značnou pozornost věnuje také místní
historii i pověstem. Text podáváme v českém překladu nezkrácený.
Ves Ješovice, zcela obklopena lesem, leží asi hodinu cesty jihovýchodně od
Štětí (Wegstädtel). Území obce, které hraničí na severu s Brocnem a Chcebuzí,
na východě s Liběchovem, Želízy a Tupadly, na jihu s Počeplicemi a
Liběchovem a na západě s Radouní a Stračím, má plošnou výměru 834 jiter
(479 ha).
Okolí Ješovic je veskrze rovinaté; v Borovém lese, který se rozprostírá mezi
Ješovicemi a Brocnem, se nacházejí řady samostatně stojících pískovcových
skal; v jedné z nich se nalézá dosti hluboká jeskyně Mordloch. V jižní části
katastrálního území, a to v blízkosti vsi, jsou vápencové lomy.
Ješovice nemají ani stojaté, ani tekoucí vody. Uprostřed obce se nachází obecní studna.
Obec čítá 54 domů s 246 obyvateli. Ješovice jsou součástí liběchovské farnosti. Náves zdobí železný kříž na kamenném
podstavci; u cesty na Radouň stojí dřevěný kříž. Na téže cestě uprostřed lesa je vystavěna tzv. Hraběcí kaple (viz
Snědovice);1) na cestě vedoucí z Liběchova do Brocna je ještě jedna ve skalách vytesaná kaple, zasvěcená sv. Máří
Magdaleně, podle níž byla okolní lesní cesta pojmenována U Magdaleny.
Ješovice patří k liběchovské škole (1/2 hodiny jihovýchodně); tamní školu navštěvuje 48 žáků.
Obecní záležitosti zastávají starosta, dva radní a šest členů úřadu. Obyvatelé se zabývají zemědělstvím, které zde však
poskytuje jen malý výnos. Nevýznamný podíl tu má ovocnářství a včelařství.
Komunikace. Ke vsi Ješovice vedou pouze vozové cesty, proto je provoz skutečně velmi malý.
Místní kronika. Ješovice se v písemných pramenech objevují poprvé v polovině 15. století. Tehdy patřily zejména rytíři
Aleši Velešicovi na Brocně, který se 18. února 1456 zaručil svým majetkem v Ješovicích a Hubině (Ješevice a Hubenov) za
Kateřinu z Cítova. Zdá se, že od té doby zůstaly Ješovice a panství Brocno, později Chcebuz, natrvalo sjednoceny, i když
se jako lesní samota ve starých pramenech zmiňují jen zřídka. V roce 1683 byly s panstvím Chcebuz prodány baronese
Matyldě Pachtové a v roce 1757 poté provždy sjednoceny s panstvím Liběchov.
Severně od Ješovic, při cestě vedoucí ze Stračí do Tupadel, se v takzvaném Borovém lese, na místě v novější době značně
vykáceném, zdvihá nepříliš vysoký pískovcový blok, na jehož východní straně vede vchod do kdysi pověstného
Mordlochu. Přední část této jeskyně tvoří ne právě prostorná klenutá skalní místnost. Lidskou přítomnost na tomto
odlehlém místě připomínají lavice vytesané do pískovcových stěn. Klenba je zcela zčernalá kouřem. Úzký a nízký vchod
v jižní stěně této předsíně, kterým se ale lze pouze protáhnout po břiše, vede teprve do vlastní jeskyně, která se uvnitř skály
musí ještě významně rozšiřovat; přesto může být celkem obtížné proplazit se dovnitř. Už lidové pojmenování této jeskyně
upomíná na dávné doupě loupežníků, a skutečně mělo být její okolí v době třicetileté války, kdy podle pověsti také na
Housce, Vidimi a Kokoříně řádily smělé loupežnické bandy, sídlem troufalé mordýřské tlupy. Ta byla nakonec poté, co
napáchala četné ohavnosti, vyhlazena společnými silami držitelů sousedních panství. Kvůli hrůzným činům, které se tu
udály, se od té doby místní venkované okolí jeskyně zvláště v nočním čase rádi vyhýbali.
Z pomístních názvů budiž zmíněny: Hemme, beim Kreuz (U Kříže), in den Hirschbäumen, in den Kammer, bei der
Schlange (U Hada), Bora (Bory).
1)

Odkaz na jiné místo Bernauova spisu. Hraběcí kaple připomíná násilnou smrt hraběte Jana Vratislava Desideria Claryho, majitele
snědovického panství, který se tudy 17. ledna 1720 vracel z Prahy. Pro jeho údajnou krutost ho měli ze světa sprovodit jeho poddaní, kteří byli
později odhaleni a za svůj skutek odsouzeni a tvrdě potrestáni. (Zdroj: Historie obce Snědovice, www.snedovice.cz) A. V.

(Přel. A. Vítová.)
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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: info@soulibechov.cz

Vás srdečně zve na

Dny otevřených dveří spojené s jarní prodejní výstavou
ve dnech 30. dubna a 1. května 2015 od 900 do 1500 hod.
• prohlídka školy
• výstava výrobků žáků školy
• rodičovské schůzky
• informace o učebních oborech, prezentace učebních oborů
• prodej zeleninové a květinové sadby, sadovnického materiálu, pokojových květin
• ukázky zahradnické a zemědělské techniky
• prodej zahradnického vybavení a pomůcek
• prodejní výstava keramických a jiných výrobků

Po celou dobu výstavy je zajištěno občerstvení.
Na výstavě se prezentují prodejní a zahradnické firmy, které úzce spolupracují
s odborným učilištěm:
SINCO, s. r. o., 276 01 Mělník, K Přívozu 3932
Mountfield, a. s., 276 01 Mělník, Českolipská 3476
ACISS, s. r. o., 276 01 Mělník, Bezručova 3360
Vinařství Mělník, Luděk Vondrák
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Rukodělné odpoledne
Ješovické ženy s dětmi se 26. března sešly, aby
společně strávily rukodělné odpoledne, které se
letos konalo už pošesté. V uplynulých ročnících
jsme vyráběly věnce nebo šperky. Tentokrát jsme
se pustily do jarní výzdoby, která v následujících
dnech zkrášlí nejednu domácnost. Na fotografii
vidíte ukázku naší práce. Fantazie a chuť vytvořit
něco pěkného nikomu nechyběla. Již nyní se těšíme
na další ročník!

Den Země v Ješovicích
V letošním roce neproběhne v Ješovicích obvyklý úklid obce spojený s oslavou Dne Země 19. dubna.
Zaměstnanci městského úřadu, kteří v Liběchově a Ješovicích od jara provádějí tzv. veřejně prospěšné práce, již
úklid sami zvládli takovým způsobem, že na brigádníky vlastně téměř nic nezbylo. Děkuji jim a doufám, že se
nám podaří pořádek v obci udržet!
Text a foto v rubrice: Vlaďka Zralíková

Každé poslední pondělí v měsíci, poprvé 27. 4., budou v Ješovicích zavedeny úřední hodiny starostky města
od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod. na adrese Ješovice 45, třetí dům pod hájovnou (bohužel úřední
místnost nyní v obci nemáme k dispozici). V těchto hodinách můžete provádět veškeré platby a vyřizovat další
úřední záležitosti.
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Regionální muzeum Mělník
příspěvková organizace Středočeského kraje
náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
Přehled duben - červen 2015
1. 4. – 3. 5. Velikonoce v kavárně – když se kavárna ponoří do jarní atmosféry, muzejní kavárna.
2. 4. – 10. 5. Výstava RC Chloumek – výstava mapující činnost Rodinného centra Chloumek, vernisáž se koná 1. 4., vstupní prostory.
10. 4. – 10. 5. „Život je i iluze“ – výstava fotografií mělnického rodáka Jiřího Čermáka. Vernisáž výstavy 9. 4. v 17 hod., velký sál.
Vystaveny budou fotografie z přírody, fotokoláže, 3D fotografie i panoramatické fotografie.
14. 4. Absolventský koncert ZUŠ Mělník – malý sál od 17 hod.
22. 4. – 17. 5. 40 let s domečkem – Výstava prací k 40. výročí založení Domu dětí a mládeže Mělník, zahájení 22. 4. v 15 hod., malý sál.
Zahájení bude doprovázet krátká pohádka O Popelce. Navíc každý víkend od 14 do 16 hod. bude probíhat doprovodný program, převážně
tvořivé dílničky.
22. 4. Biodiverzita fytopatogenních hub – přednáška Mykologického kroužku Mělník v muzejní kavárně od 17 hod., přednáší Jan Wipler.
8. 5. – 9. 5. Vítání ptačího zpěvu – tradiční ranní setkání na břehu Vltavy, sraz účastníků v pátek po 18.00 či kdykoliv až do sobotního
poledne, vlastní vítání se koná v sobotu ve 4.30 hod.
5. – 31. 5. „Král italský vypověděl Mi válku…“ 100 let od otevření jihozápadní fronty – výstava ke stému výročí otevření jihozápadní
fronty připomene problematiku rakousko-italských vztahů před a po vypuknutí 1. světové války a seznámí nás s osobností italského legionáře
Bedřicha Havleny, muzejní kavárna.
12. 5. – 7. 6. Co už umím (?), VIII. – výstava prací žáků Výtvarného kroužku Klementiny Průchové ze Základní školy Jaroslava Seiferta
Mělník, vernisáž proběhne 13. 5. 2015 v malém sále, vstupní prostory.
20. 5. Za houbami od nížin po alpínské pásmo – přednáška Mykologického kroužku Mělník v muzejní kavárně od 17 hod., přednáší Mgr.
Hana Ševčíková.
21. 5. Kytarový absolventský koncert ZUŠ Mělník – malý sál, 17 hod.
25. 5. Klavírní koncert ZUŠ Mělník, žáků paní učitelky Evy Navrátilové – malý sál, 17 hod.
26. 5. Absolventský koncert ZUŠ Mělník, třídy pana Ladislava Starého – malý sál.
28. 5. Klavírní koncert ZUŠ Mělník – třída sl. Nikol Kupčíkové – malý sál.
29. 5. Mělnická muzejní noc – slavnostní otevření výstavy Léto budiž pochváleno!
30. 5. – 23. 8. Léto budiž pochváleno! – Interaktivní výstava, prostřednictvím které nahlédneme do volného času mělnických obyvatel i
návštěvníků Mělníka a jeho okolí v první třetině 20. století, slavnostní zahájení proběhne 29. 5. 2015 jako součást Mělnické muzejní noci,
velký sál.
2. 6. – 4. 7. Archeologie včera a dnes – výstava dokumentující výsledky nedávno realizovaných archeologických průzkumů v centru města a
jeho okolí. Muzejní kavárna. (PhDr. Alena Veselá).
24. 6. Představení a autogramiáda knihy Pozoruhodný svět hub – představení a autogramiáda knihy Pozoruhodný svět hub v muzejní
kavárně od 17 hod.
9. 6. – 12. 7. Výstava prací žáků školní družiny při ZŠ Jungmannovy sady – vstupní prostory.
1. 4. 2015 – 31. 3. 2016 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 druhé 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!
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POZVÁNKA NA VÝLET Z VEHLOVIC DO LIBĚCHOVA
Mělničtí Zelení, KČT Mělník a jejich příznivci Vás zvou na výlet spojený s výsadbou
stromků

TERMÍN: sobota 25. dubna 2015
ČAS A MÍSTO SRAZU: 9:15 hod. u kapličky ve Vehlovicích
DOPRAVA:
Individuálně. Využít lze např. autobus z Mělníka (MHD nebo spoj Praha – Štětí).
PROGRAM A TRASA:
Z Vehlovic dojdeme po značené cykloturistické trase (č. 24) na území Přírodního parku Rymáň. Zde si
připomeneme Den Země a vysadíme alej z 20 ks třešní ptačích (Prunus avium).
Pak se projdeme po uvedené cyklotrase až do Liběchova, kde půjdeme ke kostelu sv. Ducha. Ten je běžně pro
veřejnost uzavřený, ale s Ing. Janáčkem, kronikářem Liběchova, je domluveno otevření a přednáška (k minulosti a
budoucnosti kostela). Křížovou cestou pak sejdeme do města Liběchova.
Naše putování a sázení může trvat celkem cca 4 hodiny.
POZNÁMKY:
Výlet není náročný, je vhodný i pro méně zdatné turisty.
Zasvěceným a znalým průvodcem nám bude p. Karel Uzel z KČT Mělník.
Připojit se k nám můžete kdekoliv na trase (mapu trasy poskytneme na vyžádání).
Restaurace, obchody a další možnosti občerstvení jsou pouze v Liběchově. Odtud je pak možné k návratu využít
některý z vlakových (trať Ústí n. L. – Lysá n. L.) nebo autobusových spojů.
Více informací Vám může podat
Robert Šenk (e-mail: senk.robert@seznam.cz, tel.: 724 346 617) nebo
František Ohem (e-mail: frantisek.ohem@seznam.cz, tel.: 777 189 923).

Těšíme se na setkání!
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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,-)

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“.

PLOŠNÁ INZERCE V LIBĚCHOVSKÉM ZPRAVODAJI
Cena za formát A4 300,- Kč
A6 75,- Kč

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.

.

FINANČNÍ PORADENSTVÍ
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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.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
LIBĚCHOVSKÉHO ZPRAVODAJE BUDE
31. KVĚTNA 2015.

A5 150,- Kč

zprostředkování úvĕrů , spoření a pojištĕní
refinancování hypoték
produkty nejvĕtších českých bank a pojišťoven
vždy nejvýhodnĕjší produkty na trhu
+420 732 209 787
josef.bilek@ovbmail.cz
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