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ZPRÁVA STAROSTKY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
v následujícím přehledu bych Vás jako obvykle chtěla informovat o několika nejdůležitějších záležitostech, kterými se
v průběhu uplynulých dvou měsíců zabývalo vedení města.


Proběhla registrace města Liběchov k platbě DPH. Jsme plátci DPH od 1. 1. 2013. Dodatečná registrace
nabyla právní moci dne 26. 5. 2015.



Spolu s revizí účetnictví se uskutečnila také inventarizace majetku města podle platných předpisů, která
prokázala chybně vedené účetnictví města, včetně zaúčtování majetku a pozemků v minulých letech.



Byla vydána obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místních poplatcích, stávající OZV č. 1/2010 o místních
poplatcích totiž nesplňovala současnou legislativu.



Byla vydána směrnice č. 1/2015 o vztahu obce a příspěvkových organizací, která doposud neexistovala.



Začátkem května všichni občané Liběchova obdrželi do svých poštovních schránek oběžník, který popisoval
aktuální situaci v platbách stočného. Šlo zejména o správný výpočet množství vypouštěné vody a postup při
promíjení plateb stočného za vodu neodvedenou do kanalizace (např. bazény, zalévání) podle platného
zákona.



Během letošního roku začnou přípravné
práce na tvorbě nového územního plánu.
Občané mohou své podněty a připomínky
k novému územnímu plánu zasílat na
městský úřad v Liběchově do 30. září
2015. Návrhy na změnu využití (podněty) by
měly obsahovat základní údaje o žadateli,
jeho vlastnický vztah (dle KN), číslo
pozemku, stávající a navrhované využití
(např. stavba 1 rodinného domu), případně
situaci s vyznačením plochy. Dále je vhodné
uvést kontakt na osobu, s níž je případně
možné následně upřesnit požadavek.
Následujícími kroky zpracování územního
plánu budou doplňující průzkumy a rozbory;
zpracování, projednání a schválení zadání; návrh územního plánu pro projednání; společné jednání
s dotčenými orgány, úpravy návrhu po společném jednání; veřejné projednání, úpravy návrhu po veřejném
projednání a konečně projednání návrhu v zastupitelstvu obce a vydání návrhu zastupitelstvem.
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V současné době je již zahájena Komplexní pozemková úprava. Bude ji provádět Geodetické sdružení, s. r. o.



Dotace, o které jsme žádali v souvislosti s plánovanou opravou schodiště k základní škole a se zhotovením
studie bezpečných přechodů pro chodce v centru obce, se nám prozatím bohužel nepodařilo získat.



Opakovaně se zúčastňujeme jednání povodňové komise, která se schází jednak na městském úřadě
v Mělníku, jednak v kanceláři hejtmana středočeského kraje. Obce, které byly zasaženy povodní v roce 2013,
se domlouvají na společném postupu – to znamená, že případná jednání s dalšími subjekty budou vedena
společně.



Ordinace dětského lékaře v Liběchově zatím bohužel zůstává uzavřena. Lékaře nadále hledáme ve spolupráci
s městem Mšeno a obcí Mělnické Vtelno, které jsou ve stejné situaci jako my. V minulém týdnu jsme oslovili
také krajskou radní pro zdravotnictví paní Fialovou.



Uskutečnilo se setkání s Msg. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým. Hlavním tématem schůzky byla
spolupráce biskupství, které zasahuje do pěti územněsprávních celků, a veřejné správy, dále také církevní
restituce. Začal pracovat církevní soud, který v případě rozvodu manželství projednává platnost, nebo
neplatnost církevních sňatků.



V pátek 29. 5. 2015 se v rámci tzv. Noci kostelů konal varhanní koncert v kostele v kostele sv. Havla.
Návštěvníci koncertu vyslechli i výklad o historii kostela. Pro většinu návštěvníků to byla po mnoha letech
jedinečná příležitost prohlédnout si interiér této významné kulturní památky.



Bylo vypsáno výběrové řízení na post ředitele ZŠ a MŠ Liběchov, dále bylo vypsáno výběrové řízení na
místo ředitele Dětského domova se školou Liběchov.



Již počtvrté se občané Liběchova připojili ke Dni Země, a to hlavně úklidem koryta Liběchovky.



Závěr měsíce května jako tradičně patřil dětem: Vítání občánků a oslavám Dne dětí 30. května na hřišti
SK Liběchov a 2. června v ZŠ a MŠ Liběchov.



Nakonec ještě jedno důležité upozornění: Katastrální úřad v současné době provádí digitalizaci dat (má být
dokončena na podzim 2015), a proto rozesílá spoustu dotazů na existenci, nebo neexistenci staveb; dále se
provádí veliké množství geodetických měření, která narovnávají pozemkové vztahy. Tato záležitost se může
týkat kohokoli z nás, je potřeba s případným dotazem ze strany katastrálního úřadu počítat.

Vážení spoluobčané, doufám, že pravidelný přehled dění v našem městě v mnohém přispívá k Vaší informovanosti.
Zprávy, které v něm čtete, nemohou být bohužel vždycky jen pozitivní. Věřím ale, že v budoucnu se podaří řadu
záležitostí dořešit a že negativních sdělení bude postupně ubývat.
Přeji Vám všem krásné léto a příjemně strávený čas prázdnin a dovolených.
Ing. Vladimíra Zralíková, starostka města
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PLATBY BANKOVNÍM PŘEVODEM – DŮLEŽITÉ 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!

Kontrolní výbor

NOVÉ ÚŘEDNÍ HODINY

Dne 29. 4. 2015 proběhla schůze kontrolního výboru.
Zúčastnění:
Kamil Janatka, předseda
Pavel Dostál, člen
Zdeněk Miřatský, člen
Vladimíra Zralíková, starostka

MĚSTSKÉHO ÚŘADU LIBĚCHOV

Pondělí:

8 – 12 a 13 – 17 hodin

Na
základě
zápisů
z uskutečněných
jednání
Zastupitelstva města Liběchov jsme zkontrolovali všech
76 usnesení. Ze zápisů je zřejmé, že z tohoto celkového
počtu zůstává nesplněno pět usnesení. Jedná se totiž o
komplikovanější prodeje pozemků, zřizování věcných
břemen nebo úkoly, které vedení města nebylo schopno
splnit vzhledem k nesrovnalostem v účetnictví města. Na
úkolech se průběžně pracuje a z žádného nesplněného
usnesení nehrozí městu Liběchov postihy ani penále.
Detaily naleznete v zápisu, který je zveřejněn na
internetových stránkách města www.libechov.cz.

Úterý:

8 – 12 hodin

Středa:

8 – 12 a 13 – 17 hodin

Čtvrtek:

není úřední den

Pátek:

8 – 12 hodin

telefon: 315 697 016
e-mail: ou@libechov.cz

Kamil Janatka,
předseda kontrolního výboru
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Poplatky za svoz komunálního
odpadu – dlužná částka
Město Liběchov v současné době stále eviduje dlužníky, kteří po
řadu let nehradili poplatek za svoz komunálního odpadu.
Jde přitom o poplatek povinný ze zákona, který je možné vymáhat
zpětně až za období tří let.
K uhrazení dlužné částky bylo vyzváno 126 občanů s trvalým
pobytem ve městě a 45 občanů trvale hlášených na městském úřadě
Liběchov. Většina z těchto dlužníků za komunální odpad neplatila po
mnoho let.
Celková dlužná částka se pohybuje řádově kolem 200 000 Kč.
K dnešnímu dni uhradilo dlužné částky nebo sepsalo splátkový
kalendář 72 občanů.
Uhrazená suma tak dohromady činí již téměř 30 000 Kč.

SVOZ BIOODPADU
Bioodpad ze zahrádek a domácností
mohou občané v průběhu následujících
měsíců ukládat do kontejneru, který bude
až do října v pravidelném čtrnáctidenním
intervalu o víkendech přistavován v aleji u
kempu SK Liběchov i v Ješovicích.
Do kontejneru patří tráva, plevel, seno,
listí, zbytky rostlin, zeleniny a ovoce,
větve keřů a stromů.
Vhazovat se naopak nesmí zbytky jídel,
jedlé oleje, uhynulá zvířata, kosti, maso.
Žádáme všechny občany, aby kontejnery
na bioodpad využívali – jejich obsah
můžeme zdarma vyvézt do kompostárny.
Pokud však bioodpad končí v běžných
popelnicích na svoz komunálního odpadu,
za jeho likvidaci se samozřejmě platí.
MěÚ Liběchov

V Liběchově dne 1. června 2015
MěÚ Liběchov

Úklid Liběchova a potoka Liběchovky na Den Země
V rámci celosvětové kampaně na ochranu životního prostředí konané na Den Země uspořádalo město Liběchov dne
19. dubna 2015 úklid Liběchova a potoka Liběchovky.
Letos jsme sbírali odpadky na parkovišti v centru obce a v aleji po pravé straně za zahrádkami jsme zlikvidovali
velkou skládku odpadu. Dále se uklízelo v řečišti Liběchovky a v jejím bezprostředním okolí v úseku od Liběchova
(od hřiště) po zahradnickou školu v Boží Vodě. Poděkovat chceme všem, kteří přišli a pomohli s úklidem. Rozdalo se
celkem 50 stodvacetilitrových pytlů. Velkou skupinu brigádníků tvořili opět skauti z přístavu Modrá kotva a letos i
děti z dětského domova. Na závěr jsme si společně opekli buřty v kempu SK Liběchov.
Odpad během následujících dnů likvidovali
zaměstnanci údržby města a z úřadu práce,
kterým tímto děkuji.
Díky této akci je naše okolí opět trochu hezčí a
příjemnější pro život. Děkuji všem, kdo
obětovali půl volného dne a přišli nebo si
samostatně uklidili před svým bydlištěm.
Ing. Pavla Veverková
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 30. května se na městském úřadu konalo
slavnostní Vítání občánků. Šest chlapců a osm
holčiček z Liběchova i Ješovic, kteří se
v doprovodu svých rodičů, prarodičů a sourozenců
sešli v obřadní síni, přivítala starostka města. Děti
obdržely pamětní listy a dárky, maminky byly
obdarovány květinou.
Slavnostní chvíli doprovodily písničkami a
básničkami děti z MŠ Liběchov, které si za své
vystoupení odnášely také drobnou pozornost.
Všem malým občánkům a jejich rodinám přejeme
do společného života hodně zdraví, štěstí a lásky a
v budoucnu i vzájemného porozumění.
MěÚ Liběchov
UPOZORNĚNÍ MATRIKY. Rodiče, kteří by se chtěli se svými nově narozenými dětmi zúčastnit příštího Vítání občánků, se musí sami
přihlásit na matrice MěÚ. Zákon o ochraně osobních údajů nám totiž bohužel zakazuje obeslat pozvánkou ty děti, jejichž rodiče předem nedali
svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Děkujeme Vám za pochopení.
Oddělení matriky MěÚ.

DEN DĚTÍ
Zábavné odpoledne uspořádané ke Dni dětí přilákalo v sobotu 30. května do
liběchovské aleje kupu malých „oslavenců“. V kempu a na hřišti SK
Liběchov tu na ně čekaly hry a soutěže, veliký zájem vzbudil skákací hrad.
Odvážnější děti si mohly vyzkoušet také jízdu na koni. Členové
organizačního výboru Štěpán Hladký, Jaroslav Groh, Iveta Kudriová, Jan
Rodr, Jaromír Kubec ml., Kamil Janatka a Pavla Veverková přizvali ke
spolupráci liběchovské dobrovolné hasiče, fotbalisty a skautský oddíl.
Společně připravili a zajistili deset soutěžních disciplín, které prověřily
postřeh, zručnost i pohybové nadání soutěžících.
Překážková dráha, slalom s míčkem, skládání puzzle, házení kroužků, střelba z luku nebo strefování míčem do
fotbalové branky jsou jen některé z nich. Zasáhnout proudem vody z hasičské hadice zavěšené lahve vyžadovalo sílu i
přesnost. U každého stanoviště dostávaly děti malou odměnu. Komu se podařilo absolvovat všechny soutěže, získal v
cíli ještě sladkou medaili. Další cenou byla poukázka na limonádu, kterou daroval pan František Homolka ml.
Zpočátku nejisté počasí se nakonec vydařilo, a tak se více než 120 dětí v doprovodu
svých rodičů mohlo bavit celé odpoledne. Občerstvení během akce zajistila paní
Brožová (restaurace Beseda), pan Titěra nabízel ledovou tříšť. S obrovskou trpělivostí se
dětem věnovaly Jaruška Kratochvílová, Marta Vejdělková a jejich pomocníci, kteří po
celou dobu vozili děti na koních. Děkujeme!
Velký dík patří také hasičům, skautům a fotbalistům i všem dobrovolníkům, jež měli na
starosti jednotlivé disciplíny.
Věříme, že se dětem, ale i dospělým letošní oslava líbila, a přejeme si, abychom se při
stejné příležitosti za rok opět sešli v tak velkém počtu a s tak dobrou náladou jako
tentokrát.
MěÚ Liběchov a organizátoři Dne dětí
Liběchovský zpravodaj 3/2015

Stránka 5

Změna turistického značení
Upozorňujeme, že zelená turistická trasa
v úseku Vehlovice – Liběchov, vedená po
vršku vinic, byla zrušena. Nahradí ji tzv.
vinná stezka, která vede podél železniční
trati a řeky Labe. V současné době však na
této trase ještě probíhají stavební práce –
zpevňování stěny pod železniční tratí.
MěÚ Liběchov

(Na fotografii je rozcestník na náměstí V.
Levého v Liběchově s informací: Trasa do
Mlazic je v úseku u Labe dočasně uzavřena.)

JAHODOVÝ KONCERT:
Vstupenky jsou k dostání v ordinaci MUDr. L. Žáčkové
v Liběchově, tel. 315 697 138.

Vstupenka k stání: 70 Kč
Vstupenka k sezení: 150 Kč
včetně občerstvení

Dne 11. června uplynou čtyři roky od úmrtí pana
Rudolfa Mouchy
a dne 7. srpna to bude již pět let, co nás opustila paní
Věra Mouchová, roz. Tyrlíková.
S láskou a vděčností stále vzpomínáme na naše milované prarodiče.
Vnučky Veronika a Lenka Mouchovy a pravnučka Terezka.
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K ŽÁDOSTEM O DOTACE
Od začátku roku město Liběchov podalo celkem deset žádostí o dotace plus
jednu ve spolupráci se základní školou.
 Do nadace Škoda Auto, grantového programu Dopravní
bezpečnost, jsme podali žádost o grant na dopravní studii
v souvislosti s bezpečností chodců. Žádost nebyla podpořena,
nicméně v rozpočtu na letošní rok jsou vyhrazeny finance na studii
dopravního řešení a zklidnění dopravy při silnici I/9 výstavbou
nasvětlených přechodů pro chodce u akademie věd a hřbitova i
posunutí nevyhovujícího přechodu u pošty, včetně vyřešení
umístění autobusových zastávek a možného umístění stacionárního
radaru. Studie by měla být hotova do poloviny srpna.
 Do nadace ČEZ jsme podali žádost o dotaci na obnovu lipové aleje
ve výši 180 794 Kč. Akce byla nadací podpořena, viz samostatný
článek ve Zpravodaji na straně 8.
 Do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova z Ministerstva
pro místní rozvoj jsme podali žádost s názvem „Po bezpečných schodech do školy, 1. etapa“, kde cílem byla
úprava žulového přístupového schodiště ke škole – žádost nebyla podpořena.
 Do programu Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení od Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy byla ve spolupráci se školou podána žádost o dotaci na pořízení a instalaci kamerového systému,
aby cizí návštěvníci mohli být ihned po prvotní volbě osoby nebo útvaru u hlavního vchodu, které chtějí
navštívit, vizuálně zkontrolováni ještě před vpuštěním do budovy a následně mohl být jejich pohyb v prostoru
školy monitorován a kontrolován. Předpokládané náklady 115 tis. Kč. Na výsledek čekáme.
 Do programů kraje byla podána žádost o dotaci na obnovu chodníků při silnici I/9 od pošty k akademii věd
s předpokládanými náklady 2,7 mil. Kč, dále na ošetření památné lípy v Ješovicích a lipové aleje na
Kostelíčku s předpokládanými náklady 92 tis. Kč a na opravu hasičského vozidla s předpokládanými náklady
120 tis. Kč. O dotaci na obnovu křížové cesty (všech 14 zastavení) ve výši 879 tis. Kč jsme požádali ze dvou
zdrojů: ze Středočeského kraje a z Ministerstva kultury). Na výsledky čekáme.
 Do programů kraje, oblasti vodohospodářské infrastruktury, jsme podali žádost za DSO Boží Voda na
rekonstrukci vodovodu v Horní Zimoři s předpokládanými náklady 2 mil. Kč. Na výsledek čekáme.
Přejme žádostem úspěch!

Do operačního programu životní prostředí SFŽP byla podána žádost o dotaci na zateplení fasády školy
s předpokládanými náklady 7,7 mil. Kč (informace v předchozím čísle Zpravodaje). Ke dni 25. 5. 2015 byl tento
projekt Ministerstvem životního prostředí schválen s dotací přes 5,5 mil. Kč. V současné době běží příprava
stavebního povolení a výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Pokud vše půjde hladce, s pracemi by se
mělo začít v průběhu července. Letos musí být akce zrealizována. Škola tak získá nový kabát.
Ing. Pavla Veverková
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Obnovení lipové aleje v Ješovicích
V průběhu května byla za finanční podpory Nadace ČEZ obnovena stávající lipová alej.
Výsadba padesáti kusů lip proběhla za účasti zahradnické a arboristické firmy Martin
Hnilica, s. r. o., a ve spolupráci s místními obyvateli. Původní lípy byly z větší části
uhynulé především vlivem extrémního počasí v průběhu letních měsíců. Město Liběchov
se zavázalo zajistit následnou péči, spočívající především v dostatečné zálivce a
odstraňování plevelů v blízkosti lip.
Celkové náklady na obnovu představují 180 794 Kč a byly v plné výši hrazeny z Nadace
ČEZ. V měsíci červnu proběhne slavnostní otevření dokončeného projektu za účasti
zástupců nadace.
Děkujeme Nadaci ČEZ za finanční podporu z grantového programu „Stromy“, místním
obyvatelům za pomoc a firmě Martin Hnilica, s. r. o., za provedenou odbornou práci.
Ing. Pavla Veverková

Lípy pro Ješovice
Obyvatelé Ješovic se letos na jaře dvakrát sešli v místě lipové aleje, aby ve spolupráci
s odbornou zahradnickou firmou připravili terén pro výsadbu nových stromů a posléze i
zasadili 50 lip malolistých. Celou akci, včetně nákupu stromů, finančně podpořila
Nadace ČEZ. V sobotu 25. dubna byla práce hotova před polednem a brigádníky poté
čekala zasloužená odměna – opékání špekáčků. Skupina dospělých i dětí se znovu
vydala do aleje v pátek 1. května, kdy do urovnaného terénu pomáhala vsadit stromy,
opatřit je zábranami a upevnit k zábranám. Následovala důkladná zálivka.
Další zalévání a péči o nově vysazenou alej budou mít na starosti zaměstnanci městského úřadu. Přejeme si, aby
počasí, ale ani lidé v budoucnu stromům neuškodili a abychom se po letech mohli těšit pohledem na pěkné, vzrostlé
stromořadí.
Ing. Vladimíra Zralíková

Zdařilý výlet ke Dni Země
Výlet z Mělníka-Vehlovic do Liběchova se podařil:
za pěkného počasí bylo společnými silami vysázeno
a zalito dvacet stromků višně ptačí. Odborníci podali
zasvěcené informace i o přírodním parku Rymáň.
Sešlo se nás mnoho, včetně mládeže a pejsků. Cestou
nás zaujala návštěva kaple sv. Ducha a sv. Hrobu. Po
poutavém vyprávění Ing. Janáčka, kronikáře
Liběchova, a pozdravu zastupitele Liběchova se nám
z tohoto krásného místa ani nechtělo odejít, vyhlídka
na okolní kraj a křížová cesta stály za to. Všem
výletníkům, členům KČT Mělník i občanům
z Liběchova, děkujeme za účast a věříme, že se
setkáme na další akci v tomto roce (pravděpodobně
v září).
Liběchovský zpravodaj 3/2015

Text a foto Ing. František Ohem.
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Nádherný koncert
S velkou radostí píšu tento příspěvek. V rámci
Noci kostelů jsem se dne 29. 5. 2015 zúčastnil
v kostele sv. Havla varhanního koncertu,
uspořádaného p. farářem P. Křížem a městem
Liběchov. Zážitků bylo hned několik: Moc mě
překvapila nevídaná účast, odhadem přes sto
lidí, měl jsem čas si kostel pořádně
prohlédnout, zasvěcené průvodní slovo měl p.
P. Kříž, od kterého jsme vyslechli výklad o
historii kostela, popis některých obrazů a
okolnosti očekávaných oprav, na varhany
zahrál p. Miloslav Šimek a v neposlední řadě
procítěně zazpíval Mikuláš Perla. Jsem rád, že
okolí kostela bylo vzorně uklizeno. Díky
samozřejmě patří panu faráři, paní starostce a
všem zúčastněným. Vím, že se chystá další
koncert 14. 6. 2015, a určitě budou všichni
občané pozváni. Město Liběchov se probouzí, a
to včetně kultury. V celé zemi se Noc kostelů
konala v cca 1500 městech a obcích, Liběchov
se zařadil mezi šest pořádajících měst v okrese
Mělník. Lze si jen přát, aby Liběchov byl
domovem pro plnohodnotný život všech
občanů.
Ing. František Ohem

Ohlédnutí za jarním plesem…
V pátek 27. března taneční sál v Rašínkách ožil zábavou při jarním plesu. Zahájila jej paní
starostka Ing. Vlaďka Zralíková krátkým proslovem, ve kterém přivítala přítomné v sále a
popřála všem příjemnou zábavu.
Atmosféra plesu byla opravdu skvělá a plesalo se až do rána! Vždyť se také hudebníci činili a zahráli pestrou škálu
melodií. Na své si přišli opravdu všichni, od nejmladší věkové kategorie až po nejstarší generaci. Ti starší se ale
mladšími nedali zahanbit, a tak se to na tanečním parketu jen hemžilo. Po perfektních tanečních výkonech se mohli
všichni během večera občerstvit formou rautu výbornými řízečky, kuřecími křidélky a poctivým pikantním gulášem.
Také milovníci sladkého si přišli na své a mohli si nabídnout oku i jazyku lahodící mřížkový koláč. Občerstvení bylo
zahrnuto v ceně vstupenky včetně lákavých cen tomboly. Vstupenky byly slosovatelné, a na koho se usmálo štěstí,
mohl vyhrát některou z hlavních cen, třeba posilovací stroj, masáže, wellness, čerstvé ryby a další pěkné ceny, které
darovali sponzoři akce. Ostatní také nepřišli zkrátka, opravdu každá vstupenka byla výherní.
Velký dík patří všem sponzorům a také lidem, kteří se na uspořádání plesu nějak podíleli, zejména jeho hlavním
pořadatelům Anně Janatkové a Vladimíru Jiránkovi. Přejme si, ať je více takových lidí, kteří chtějí něco udělat pro
druhé! A bylo by pěkné, kdyby se z pořádání jarního plesu stala nová tradice.
Ilona Bílková
Liběchovský zpravodaj 3/2015
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Tradiční čarodějnice v novém pojetí
I v letošním roce se uskutečnilo na Kostelíčku tradiční pálení čarodějnic. Akce se zúčastnily desítky občanů
Liběchova, ale i další návštěvníci. Tradice tedy zůstala zachována, a přesto byly čarodějnice i něčím nové. Velká
hranice vzplála po 19. hodině rukou jednoho z členů JSDH Liběchov. Malé ohně se rozhořely již o něco dříve, to aby
si nedočkavci mohli začít opékat buřtíky. Sympatické a nové bylo rozmístění několika košů s ohni, takže se lidé
nemuseli při opékání tísnit u jednoho ohniště. Umístění ohníčků v koších mělo svůj význam i z hlediska bezpečnosti
malých dětí. Po obvodu areálu kolem velké hranice jste si mohli posedět u stolů s lavicemi a nemuseli jste jíst buřty
na zemi. Atmosféru celé akce zpříjemnil fakt, že se zde opět po letech hrálo, což k ohni tak nějak patří. Kapelu sice
zpočátku trochu zlobila technika, ale vše vynahradilo nadšení hudebníků a pěkné trampské písničky. Počasí letos celé
akci přálo a žádný déšť se nedostavil. Účastníci vypadali spokojeně. Děti se mohly vyřádit s kamarády a nejvíce je
samozřejmě zajímal hasičský vůz, který zde byl v pohotovosti, kdyby se snad živel chtěl nějak plašit. Členové JSDH
Liběchov byli při představování hasičské techniky k dětem velmi vstřícní a v nových uniformách jim to slušelo.
Pokud jste si to užili, tak si to za rok zopakujte! Vy, kterým to letos nevyšlo, si to určitě příště nenechte ujít!
Ilona Bílková, Jan Rodr
Poděkování organizátorům a sponzorům akce
Panu J. Homolkovi za dodání dřeva.
Panu J. Ulmanovi za zapůjčení stanu.
Paní M. Brožové za zajištění občerstvení.
Panu Š. Hladkému za zajištění živé hudby.
Kapele Womacklee za pěkné písničky.
Členům Jednotného sdružení dobrovolných hasičů
Liběchov: panu B. Šafránkovi, pánům S. Spíchalovi ml.
a S. Spíchalovi st., panu J. Haselbachovi a panu
P. Sapíkovi.
Technickým zaměstnancům města Liběchov za úpravu
prostoru akce.

Nové lípy na Kostelíčku
Ve staré lipové aleji podél křížové cesty ke kostelu sv. Ducha se letos na jaře
zazelenaly i tři nové lípy. Loni na podzim se je skupině dobrovolníků podařilo
přesadit z pozemku pana Javorčáka v Chodči na prázdná místa v tomto stromořadí.
Vzrostlé, již zhruba šestimetrové stromy byly na svém původním stanovišti nejprve
obryty. Teprve když se utvořil menší a pevný kořenový bal, byly přemístěny do
předem vyhloubených jam v aleji na Kostelíčku. První zimu nové lípy i díky
pravidelné péči přečkaly bez úhony. Zatím ještě splývají s okolní zelení, ale už teď
pomáhají utvářet celek aleje, jejíž další obnova bude v následujících letech zřejmě
nevyhnutelná.
Městský úřad Liběchov
(Informace poskytl Ing. Kamil Janatka.)
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PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK MODRÁ KOTVA LIBĚCHOV

Začíná nám vodácká sezóna. Sice se stále scházíme v klubovně,
ale také již začínáme jezdit na Labi. Zatím jsme tréninkově
jezdili jen u ostrovů pod jezem, ale počítáme i s delším splutím.
Kluci – Vikingové trénovali plachtění v Mlékojedech v zatopené
pískovně. Připravovali se na SKARE 2015, nebo také Skautskou
Regatu, což je každoroční jachtařský závod vodních skautů. Pro
účast oddílů z celé země je považován za skautské mistrovství
republiky. Cuttysarky (naše děvčata) se jely podívat na ostrov u
Beřkovic, kde se natáčel film Volání rodu. Pramicemi cestu přes
jez tam i zpět překonaly plavební komorou, kterou projíždí
především velké říční lodě. Jízda plavební komorou, přesněji její
napouštění při cestě tam a vypouštění při cestě zpět, se
děvčatům líbila. A určitě si ji brzy rády zopakují.
Na své poslední výpravě na ostrovy si zde Vikingové upravili místo na přespání, což v červnu chtějí uskutečnit.
Připravovali zde i prostor pro lanové aktivity, které zde budou o Vodácký den na konci června.
Vikingové pro všechny připravili „Vikingskou noc“. Vše začalo již během pozdního odpoledne, kdy jsme vyrazili
k Labi. Prozkoumávali jsme tamější ostrovy. Zahráli si hru o poklad, která skončila nerozhodně. Děti si mohly
zajezdit i na motorovém člunu. Večer byl zakončen opékáním buřtů a přespáním ve stanech před klubovnou. Pro
menší děti byla akce ukončena po snídani. Pro vedoucí a některé ze starších dětí pokračovala sobota brigádou, na
které spolu s rodiči dokončovali zateplování klubovny. Tímto bychom chtěli všem brigádníkům vzdát velké díky.
U příležitosti Dne Země, což je 22. dubna, jsme se zúčastnili úklidu obce. Byli jsme zastoupeni 19 dětmi, 4
dospělými a 12 rodiči. Dnes tento svátek slaví víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal
největším sekulárním svátkem, který si připomínají lidé na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.
Ve dnech 30. 4. – 3. 5. 2015 jsme se zúčastnili skautského mistrovství republiky v jachtingu SKARE 2015. Brázdili
jsme vody přehrady Křetinka u Letovic, což je asi 40 km severně od Brna. Reprezentovali jsme nejen nás, ale i město
Liběchov. A nevedli jsme si vůbec špatně, přestože je pro nás plachtění něco jako svátek. V kategorii skautů (11–15
let), jsme se umístili na 12. místě ze 17 posádek. V kategorii roverů (15–26 let) jsme se zařadili na nádherném 1.
místě od konce a v kategorii oldskautů (26 a více let) jsme skončili na 17. místě z 20 posádek. Akce ale nebyla pouze
o plachtění. Večery jsme trávili u táboráku s kytarou nebo tančili na námořnickém bále. Počasí se nám vydařilo.
Foukalo „tak akorát“, nepršelo, a tak jsme pláštěnky nemuseli vůbec vytáhnout. Ze SKARE jsme se domů vrátili
nadšeni a již teď se těšíme na další ročník závodu.
S tréninkem začneme na letošním letním táboře, a
to by bylo, abychom to všem nenatřeli ☺.
V následujícím období nás čeká celostátní setkání
vodních
skautů
se
zahraniční
účastí
NAVIGAMUS 2015 a Vodácký den na konci
školního roku (pozvánka v tomto čísle
Zpravodaje na straně 16). Skautský rok
zakončíme táborem na Sečské přehradě.

Mgr. Kateřina Kubecová, kpt. odd. Cutty Sark
Bc. Marie Kubecová, kpt. odd. Viking
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Květnový den ve znamení rybaření
V sobotu 2. května 2015 se konal na zámecké tůni v Liběchově již 16. ročník dětských rybářských závodů. Závody,
které pravidelně pořádá DRS Liběchov, byly letos výjimečné rekordní účastí dětí: soutěže se účastnilo 25 závodníků,
takže o konkurenci nebyla nouze. Závodilo se fair play. Malí soutěžící a jejich starší sourozenci si občas i vzájemně
krmili svá loviště. Soutěž byla rozdělena na dva časové úseky po hodině, přesto ti nejmenší už po třiceti minutách
pocítili únavu a své pruty předávali rodičům, aby nabrali nové síly občerstvením, které soutěžícím rybářům roznášel
pan Pavel Nekuda. Po ukončení soutěže čekalo na děti další občerstvení v podobě nakrájeného ovoce, výborného
guláše od pana Čížka, napečených dobrot a mnoha dalšího. Mezitím už probíhalo neúprosné sčítání výsledků, které
ukázalo nejlepší rybáře.
První místo získal Slávek Rejzek, který v
součtu nachytal 1,8 m! Druhé místo patřilo
Barboře Fryčové a třetí místo obsadil Lukáš
Kadeřábek. Všichni medailisté obdrželi
k hodnotným cenám navíc ještě sladkou
odměnu – dort s rybářskou tematikou. Ale ani
ostatní malí závodníci nezůstali zklamaní.
DRSani měli nádherné ceny pro každého, i pro
ty, kterým sv. Petr tentokrát nedopřál ani
šupinku. Proto se všichni mohou v příštím
ročníku těšit minimálně na účast, stejně jako
letos. A snad se i příště povede takové počasí,
které bylo v tomto roce, skoro jako na
objednávku! Za uspořádání závodů patří
DRSanům, jak se jim u nás říká, velké DÍKY.
Obědem však celé rybářské zápolení nekončilo, naopak se začínalo
schylovat k velkému klání dospělých o putovní pohár. Speciálně
pro tyto závody jej vyrobil pan Ing. Liederhaus. Tento závod už
neprobíhal na zámecké tůni, ale přímo na řece pod DRSanskou
boudou. Letos se ho účastnilo méně závodníků, ale vzhledem
k tomu, jaká byla účast v dopoledních dětských závodech, tak se o
budoucnost není třeba bát! Odpoledne pak bodovali na medailových
pozicích J. Kadeřábek, který obsadil 1. místo, M. Klika na 2. místě
a na 3. místě I. Augusta. Po závodech se u rybářské bašty ještě
dlouho probírala rybářská latina.
VŠEM ZÁVODNÍKŮM GRATULACE A PETRŮV ZDAR!
Poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci závodů:
DRS Liběchov (Petr Fryč, Pavel Nekuda, Bohuslav Čížek, Ivan Augusta a další DRSani a DRSanky)
MO ČRS Štětí
Paní Vladislava Hoffmannová – kadeřnictví Liběchov
EMS Liběchov, s. r. o.
Město Liběchov
Text a foto Jan Rodr.
Liběchovský zpravodaj 3/2015
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV
www.zslibechov.cz

Milá spolupráce s rodiči
„Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří,“ říká lidová
moudrost, a platí to dodnes. Podařilo se mi přesvědčit rodiče,
aby se trochu zapojili do výuky dětí. Není to lehké, i rodiče
mají trému! Na podzim přišla s nápady paní Janatková.
Vymyslela pro děti vytváření mandal z písku. Děti nejprve
navrhly, jak budou jejich mandaly vypadat, a obarvily si
venku za školou písek. Když byly mandaly hotové, tak jsme
se, tehdy i s druháky, jen kochali, jak jsou pěkné. Paní
Janatková také navrhla, že bychom si mohli vytvořit třídní
tričko. Trička koupila. Návrhy jen padaly, ale nakonec vyhrála
duha.
Tvorba triček se pro nemoc odsunula až na plánovanou Besídku ke Dni matek a ke Dni otců, která bude v květnu.
Zazní tam také Hymna 1. třídy.
Dalším rodičem, který nám udělal radost, je pan Zendl. Pomohl mi v dubnu zrealizovat sen, že budou děti pracovat
v dílnách se dřevem. Školní dílny nejsou zatím bohužel v provozu. Naštěstí nám stačila stará lavice a z domu donesené
kladívko. Ostatní donesl pan Zendl a tvorba věšáčku (např. na klíče) mohla začít. Nejprve jsme dřevo vyhladili
smirkovým plátnem, pak jsme si pomocí šablony vyznačili, kde budou hřebíky, a věšáček jsme hezky pomalovali. A už
nastala netrpělivě očekávaná chvíle – zatloukání hřebíků. Zatloukali jsme opravdu nadšeně! Třídou se rozléhalo
bouchání jako někde v dílně a někteří si uvědomili, že by to dlouho nevydrželi. Bohužel čtyři žáci nebyli ve škole, ale
my jsme jim věšáčky vyrobili. V krabicích čekají na rodiče. My čekáme ještě na to, až nám pan Zendl pošle další
nachystanou práci, ke které se uvolil, díly pro stojánek na ubrousky. Doufáme také, že se ve škole podaří co nejdříve
zprovoznit bývalé dílny. Budeme tam rádi chodit.
Pan Kubec byl tak hodný a celou naši práci zdokumentoval, takže na další fotografie se můžete podívat na www
stránkách základní školy a naší třídy.
Za děti Mgr. J. Kleinová.

Návštěva PČR
Dne 21. dubna jsme se se žáky 6. ročníku vydali v rámci výuky a preventivního programu na návštěvu PČR v Mělníku.
Zde se nás ujal tiskový mluvčí nprap. Václav Tichý. Měli jsme možnost prohlédnout si celé oddělení, dozvěděli jsme se
o práci policistů, o jejich dovednostech a vzdělání. Zaujalo nás poutavé vyprávění o kriminalitě mládeže, o přestupcích
a jejich trestání, o návykových látkách a o dopravních nehodách.
Podívali jsme se i na pracoviště techniků – zde nám policisté ukázali nejběžnější činnosti své odbornosti. Mohli jsme si
také vyzkoušet odebírání otisků prstů.
Akce byla ukončena návštěvou policejních garáží a prohlídkou jednotlivých typů vozů.
Žáci byli pochváleni za velmi dobré znalosti z oblasti prevence a bezpečného chování.
Dětem se návštěva velice líbila a odcházely nadšené.
Mgr. Jana Pravdová
Liběchovský zpravodaj 3/2015
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Bezpečnost na silnici
V rámci prevence kriminality mládeže úzce spolupracujeme s Policií ČR. Ve vyšších ročnících již letos proběhly
preventivní programy, pro mladší žáčky jsme společně s tiskovým mluvčím PČR nprap. Václavem Tichým připravili
akci „Zebra se za tebe nerozhlédne“, která se věnovala bezpečnosti dětí v silničním provozu.
Dne 30. 3. 2015 jsme se hned po ránu vydali ze školy dolů do Liběchova na setkání s příslušníky Policie ČR. Už po
cestě jsme si museli zopakovat pravidlo pro přecházení silnice – jít ve dvojřadu za sebou kolmo přes cestu, a ne
přebíhat, jak se nám zlíbí. Vlastně téměř totéž nám pak vysvětloval nprap. Tichý. Vyslechli jsme si poučení o
přecházení přes přechod (po přechodu se pohybujeme vpravo, rozhlédneme se vlevo, vpravo a zase vlevo a můžeme
přejít; nejlépe co nejrychleji, ale zároveň bezpečně).
Po teoretických radách jsme za pomoci dvou policistů
z dopravního oddělení začali s praktickou zkouškou nově
nabytých znalostí. Pokusili jsme se bezpečně pohybovat
po přechodu. Hned se také ukázalo, kdo nedával pozor.
Několikrát jsme si přecházení zkusili a se slibem, že
budeme přecházet řádně, jsme se s policisty rozloučili.
Ve škole na nás pak za naši snahu čekaly drobné dárky a
sladká odměna. Týden pro nás začal pěkně!
Na přiložené fotografii se můžete podívat, jak jsme
šikovní.
Mgr. Jindra Kleinová, Mgr. Jana Pravdová

Ruční výroba papíru – Litoměřice
Dne 5. května se žáci 6. a 7. ročníku v rámci ekologické výchovy vypravili do nedalekých Litoměřic. Cesta vlakem
rychle ubíhala a už v 9 hodin se žáků ujala paní Ing. Irena Štyrandová, která je v kostce seznámila s historií papíru, jeho
výrobou a pro zajímavost přidala i pár slov o královském městě Litoměřice. Poté se děti rozdělily do dvou skupin a
odešly do předem připravených „dílen“. Zde si vlastnoručně vyzkoušeli, jak se i v dnešní době dá vyrábět papír.
V jedné z dílen si vytvořily arch papíru pomocí sítka a lisu. Dle vlastního uvážení si do základu mohly přidat různé
esence, okvětní lístky či bylinky. Ve druhé dílně na ně čekala papírová hmota, ze které žáci vyrobili papírový
kelímek. Dle vlastní fantazie pro něj doma snad najdou využití.
V závěru projektového dopoledne žáci svoji práci a nově nabyté
dovednosti zhodnotili. Pro žáky byl nakonec připraven
historický kvíz a možnost prohlédnout si celou budovu, ve které
byla vystavena různá výtvarná díla.
Po odchodu z papírenské dílny děti obdivovaly středověké
město v jeho současné podobě.
Akce se vydařila, přálo nám i počasí a děti spokojené a plné
netradičních zážitků odjížděly domů.
Mgr. Jana Tottová, Mgr. Jana Pravdová
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ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLKY

www.mslibechov.webnode.cz

Léto
Cupy, hupy, pravda je to,
po jaru že máme léto.
Slunko hřeje, slunko pálí,
ani chvilku nezahálí,
všude smíchu je a ruchu –
léto přišlo! Hejsa! Chuchu!

Uskutečněné akce:
30. 3. výukový program v DDM Mělník – Ekostřítci
15. 4. exkurze v ČOV Liběchov
Děkujeme panu Rodrovi za prohlídku celého areálu a výklad. Na základě poznatků děti vyráběly papírovou koláž,
každé oddělení podle své fantazie. Věříme, že děti získané informace tlumočily doma a všichni rodiče si uvědomili, jak
je důležité chovat se obezřetně a ohleduplně.
7. 5. proběhl zápis do MŠ
12. 5. divadelní vystoupení Liduščino divadlo: Skřítek Třešnička a Mrazík Zlobivka
13. 5. besídka ke Dni matek
Děti si připravily krátký program pro své maminky, potěšily nejen je, ale i babičky a ostatní, kteří se přišli podívat.
Díky krásnému slunnému počasí jsme uspořádali besídku venku před školou, a tím splnili i přání rodičů. Pro lepší
ozvučení jsme využili zakoupenou aparaturu, díky které si děti mohly vyzkoušet práci s mikrofonem.
19. 5. návštěva v Domově seniorů ve Vidimi
Děti společně se žáky ZŠ obyvatelům domova zpestřily krátkou besídkou jedno dopoledne, vyrobily pro ně i několik
přáníček.
25. 5. výlet na Kokořín
Všichni jsme absolvovali výstup po vysokých schodech na krásný gotický hrad. Zásluhou za „sportovní výkon“ nám
bylo zhlédnutí pohádky o princi Bajajovi. Dozvěděli jsme se něco o středověku: jak lidé chodili ošaceni, jaké měli
zvyky, co jedli, jak a čím pracovali. Děti se seznámily s pojmy panoš, zbrojnoš atd. Mohly si vyzkoušet mletí mouky na
kamenech, praní prádla na valše, předení lnu, namotávaly nitě z ovčí vlny, seznámily se s péčí o ovce, kozy a koně,
poznaly středověké zbraně.
S odvážnými dětmi jsme vystoupali až do nejvyšší věže, ze které se nám naskytl krásný výhled do okolí, plný zeleně.
Mohli jsme si vybrat z mnoha předmětů, které si děti samy zakoupily. Vybíraly si náušnice, přívěšky, pohledy
s mapkami, náramky, zvonečky, magnetky apod. Na památku si domů každé dítě dovezlo od šaška (průvodce celou
pohádkou) malou rolničku na šňůrce.
30. 5. děti vystoupily s krátkým programem na Vítání občánků
2. 6. Den dětí – který si pro nás připravili hasiči, policejní jednotkapsovodi a žáci 2. stupně ZŠ Liběchov
3. 6. společné focení
Co nás ještě čeká:
Scénické divadlo
22. 6. divadelní představení Šel zahradník do zahrady
23. 6. rozlučková besídka
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A ještě mi dovolte několik vět…
Využiji slov tištěných na papír, protože osobně se mi to těžko říká.
Napadá mě pro začátek jedno naše české přísloví – „změna je život“. I když je někdy třeba i neplánovaná, neradostná,
zaskočí nás, ale bohužel je tu a musíme se s ní poprat. Mě jedna taková potkala… Prostřednictvím těchto řádků bych se
s Vámi se všemi chtěla rozloučit a popřát Vám do života jen to nejlepší.
Děkuji Marcele Steinzové za její přátelství, kolegiálnost, za vše, co mě naučila, a za to, že mě vedla při mé cestě
v zaměstnání, v práci s dětmi – od prvních kroků od mé maturity až k dnešku.
Děkuji za kamarádství, pomoc a rady Janě Pokorné, za spolupráci oběma kolegyním Pavlíně Papežové a Jindře
Wittichové.
Děkuji Vašim dětem za jejich smích, úsměv, za jejich rozmary, vztekání, slzy, za překvapení, za pohlazení, povzbuzení,
lásku…
Děkuji a na shledanou

Hana Štruplová

PROVOZ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN: 1. 7. – 10. 7. 2015
ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016: 1. 9. 2015
Všem přejeme krásně prožité léto plné slunce, odpočinku, dobré nálady,
zajímavých výletů a nespočetných zážitků…
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ČESKÝ POHÁR PRO FOTBALISTY SK LIBĚCHOV
Fotbalisté SK Liběchov získali Český pohár!
„Double“ ale zřejmě nebude.
Fotbalisté dovršili své tažení Českým pohárem
vítězně. Po postupu ze základní skupiny je ve
vyřazovací části čekaly týmy z vyšších soutěží. Ve
čtvrtfinále narazil liběchovský tým na účastníka
okresního přeboru FC Lobkovice, kterého vyřadil
výsledkem 3:2, když v průběhu zápasu vedl již 3:0!
V semifinále si liběchovští hráči poradili s Horními
Beřkovicemi a po vítězství 2:0 je čekalo finále
s Horními Počaply, které hrají o třídu výš a jsou již
jasným postupujícím do okresního přeboru.
Samotné finále se hrálo na dva zápasy. V prvním
Kapitán Pavel Malák přebírá od zástupců OFS Mělník pohár a ceny za
mužstvo Liběchova na domácím hřišti „smetlo“
vítězství.
Počaply 4:1 a do odvety odjíždělo ve velmi nadějné
pozici.
Druhé finále však významně ovlivnili rozhodčí, kteří svými výroky trvale poškozovali liběchovský tým. Po prohře
1:4 přišly na řadu pokutové kopy, kde si ale Liběchov už pohár vzít nenechal. Dá se říct, že je to historické vítězství,
protože nikdo ze současných členů týmu vítězství v Poháru nepamatuje.
Radost ze zisku poháru však tlumilo oslabení týmu před důležitějším zápasem v dlouhodobé soutěži. V té Liběchov
bojuje o postup s týmem z Byšic, ale po finálovém utkání bylo jasné, že na vzájemný souboj bude Liběchov oslaben.
Ve finále poháru byl totiž „vykartován“ Jirka Kapler, což byla pro úzký hráčský kádr, který byl již tak oslaben
zraněními, velká komplikace. V Byšicích tak 11 statečných hráčů bohužel prohrálo 0:1, čímž ztráta na 1. místo,
znamenající postup, narostla na 4 body. Ve zbývajících zápasech tak už mohou hráči SK Liběchov jen doufat
v byšické zaváhání.
Štěpán Hladký

Vítěz Českého poháru okresu
Mělník, tým SK Liběchov
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Fotbalové družstvo žáků stále hledá nové členy.
Aby mohl nově vznikající tým hrát soutěžní utkání, je nutný
dostatečný počet hráčů. Proto je 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.
Více informací: 777 206 066 – Štěpán Hladký
www.sklibechov.cz

V

ODDÍL STOLNÍHO TENISU
Naši žáci se v dubnu zúčastnili Regionálních přeborů žactva v Nelahozevsi. Vedli si velmi dobře. Dominik Pokorný
obsadil v kategorii „Nejmladší žactvo“ 3. místo ve dvouhře a ve čtyřhře s Kristiánem Horským vybojovali stříbrné
medaile. Johanka Vítová nepostoupila ze skupiny, ale jeden zápas vyhrála. V kategorii „Mladší žáci“ se Petrovi
Veselému nedařilo a skončil mezi poraženými. Potvrdilo se, že pravidelný trénink je nezbytný pro zlepšování
výkonnosti. V kategorii „Starší žáci“ vybojoval Míša Dvořák titul „Přeborník regionu“, tedy 1. místo bez porážky. Ve
čtyřhře s Jakubem Vobořilem obsadili 2. místo. V kategorii „Dorost“ Míša získal stříbrnou medaili a Jakub medaili
bronzovou.
Družstvo mužů v soutěži RP 2 obsadilo 6. místo ze 13 družstev. Vyhráli 11 zápasů, remízovali pětkrát, prohráli
sedmkrát a jedenkrát prohráli kontumačně. Opět se ukázalo, že družstvo oslabené o jednoho hráče může zápasy těžko
vyhrávat.

Májový turnaj
V pátek 29. května odpoledne se sešlo v tělocvičně ZŠ
v Liběchově celkem 11 žáků (z toho 2 žákyně) na
tradičním Májovém turnaji, kterým byla ukončena
pingpongová sezóna. Utkali se při něm hráči z oddílů
Nelahozeves, Horní Počaply a Liběchov. Hrálo se ve dvou
kategoriích (mladší a starší žactvo) skupinovým systémem
každý s každým. Ve skupině mladšího žactva si zahrála
jedna žákyně (Johanka Vítová) a pět žáků. Ve skupině
staršího žactva bojovala Terka Štruplová a čtyři chlapci. A
jak vše dopadlo?
Mladší žáci: 1. Luboš Svárovský (Horní Počaply)
2. Matěj Hrůza (Nelahozeves)
3. Dominik Pokorný (Liběchov)
4. Petr Veselý (Liběchov)
5. Jindřich Kebrle (Nelahozeves)
6. Johana Vítová (Liběchov)

Starší žáci: 1. Michal Dvořák (Liběchov)
2. Jan Kebrle (Nelahozeves)
3. Jakub Kebrle (Nelahozeves)
4. Tereza Štruplová (Liběchov)
5. Jakub Vobořil (Liběchov)
Marie Nesměráková
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KONEC VÁLKY V LIBĚCHOVĚ
A VEHLOVICKÝ INCIDENT
Osvobození Liběchova
Osvobození předcházela doba pomnichovská a válečná, která trvala sedm let od 10. 10. 1938, kdy wehrmacht obec
obsadil, do 10. 5. 1945. V dubnu roku 1945 byla v obci vypsána pracovní povinnost, všichni občané se museli účastnit
stavění zábran a zákopů na silnicích. Od 5. května Němci ustali v řízení obecních záležitostí (koncem května bylo
v obci 60 Čechů a 900 –1000 Němců). Úzkost Němců byla tehdy již zřejmá, přestávali pracovat, někteří navazovali
přátelství s Čechy. Koncem dubna a začátkem května ustupovaly značné síly německého vojska od Dubé přes
Liběchov k Mělníku, snažíce se uniknout přes Labe v domnění, že dosáhnou amerického zajetí. Sovětská
motorizovaná jednotka je vzápětí následovala a naší obcí projela 8. května v sedm hodin ráno. Za ní do Liběchova
dorazila polská divize, zdržela se asi pět týdnů. K bojovým akcím v obci nedošlo. Poláci se ubytovali nejprve
v zámku, pak ve škole a v sokolovně. Po polské divizi v Liběchově od června po sedm týdnů pobyla Rudá armáda,
která se usadila také na zámku, ve škole a v sanatoriu na Boží Vodě (dnes Střední odborné učiliště zahradnické).
V zámku byl zřízen polní lazaret pro raněné sovětské vojáky. V lazaretu někteří sovětští vojáci zemřeli a byli
pochováni do společného hrobu v zámecké zahradě, nedaleko sýpky s rozlehlým platanem – jejich hrob byl upraven
v dubnu 1946. V roce 1952 pak frekventanti politické školy Dr. Václava Vacka, umístěné v bývalé Moučkově vile
(dnes Rezidence Liběchov), nechali hrob sovětských vojáků přemístit na místní hřbitov a ze svých peněz uhradili
nákladný náhrobek, jak jej známe dosud (po roce 1989 byly zloději kovů z náhrobku zcizeny mosazné části, tak jak
z dalších hrobů).

Obnovování života v obci
V roce 1945, hned po osvobození, zůstala v platnosti příslušnost obce k okresu Dubá, obdobná době c. k. RakouskaUherska a I. ČSR (k okresu Mělník patří obec až od roku 1949). Okresní finanční ředitelství bylo v Litoměřicích, berní
úřad ve Štětí, soudní okres v Litoměřicích. V místě zřízen Sbor národní bezpečnosti (SNB), poštovní a telegrafní úřad.
Dne 10. 5. datováno ustavení Revolučního národního výboru z místních i přistěhovavších se občanů české a slovenské
národnosti. Výbor byl dvanáctičlenný, předsedou zvolen Jaroslav Duchač, rolník v Liběchově. Již 15. 5. zaujímá jeho
místo Antonín Kodejš. Dne 12. 7. 1945 se výbor reorganizuje a je utvořena Místní správní komise. Při MSK byly
ustaveny tyto výbory: zemědělský, bezpečnostní, osidlovací a stavební. Stanoveni tito referenti: řepný, mléčný a
obecních cest. Obnoveno železniční a autobusové spojení, též poštovní a telegrafní spoje, byli dosazováni noví učitelé
a členové SNB a jejich rodiny ubytovány. Do 80 domů dosazeni národní správci a sepsán předávací inventář. 270
žadatelům vyhověno a přidělen jim nábytek. Na zemědělské usedlosti bylo usídleno 28 národních správců, a sice 9
malozemědělců a 19 deputátníků. Podáno 102 žádostí o příděl půdy, z nichž většině vyhověno. Zajištěny drahé kovy
za odhadní cenu cca 1 milion Kč a dány do úschovy mělnické spořitelně. 12 nákladních aut různého prádla předáno
Repatriační komisi do Prahy – jednalo se o majetek uloupený Němci v obsazených územích v době okupace. Zbytkem
poděleny sociálně slabé vrstvy místního obyvatelstva. Na návrh Revolučního národního výboru byl zestátněn
velkostatek Ing. Františka Homolky a uvalena na něj prozatímní národní správa. Současně také na všechen německý
majetek. Tyto činy byly provedeny formou státem předepsanou a dle dekretu prezidenta republiky.
V roce 1945 požádalo mnoho přistěhovalců o domovské právo a všem, kteří se prokázali politickou a národní
spolehlivostí, bylo uděleno. Zaujali také místa národních správců v hospodářstvích, živnostech a v
uvolněných domech. V době od června do srpna umístěny do obce rodiny českých repatriantů z Vídně. Současně s
Revolučním národním výborem byla ustavena Revoluční garda, která měla za úkol udržovat pořádek v obci a
bezpečnost při zajišťování národního majetku. Bezpečnost zajištěna s pomocí příslušníků Svobodovy armády a členy
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I. armádního sboru v SSSR, ubytovanými v Rašínových objektech, které jako německý majetek také podléhaly
národní správě. První odsun Němců proběhl 18. 7. 1945. Odsunuty celé rodiny. Odbavení se dělo ve Štětí do
zvláštních vlaků. Dbáno, aby se odsun děl po stránce zdravotní i lidské ohleduplně. Odsunuti byli všichni Němci
mimo smíšených manželství a antifašistů. Po prvém odsunu zbylo v Liběchově a v Ješovicích ještě asi 400 Němců,
kteří odsunuti v roce 1946. Bližší popis průběhu odsunu (vysídlení) se nezachoval.
Na majetek Ing. Františka Homolky Zemský národní výbor výměrem č. j. III. NS/zem. 524/5 ze dne 26. 10. 1945
uvalil národní správu (to se později změnilo, ovšem jen do doby po únoru 1948) a národním správcem jmenoval
Ladislava Cecha z Mělníka. Místní správní komise jmenovala Václava Fialu hrobníkem, Václava Slavíka obecním
zřízencem a ponocným, Vladimíra Jiránka tajemníkem, Karla Přádu a Václava Olexu pomocnými zřízenci MSK a
Jaroslava Doubka knihovníkem a archivářem. Po předložení listu pro domácnost a vyplnění výplatního listu na
poštovním úřadě proběhla výměna platidel (do 30. 11. 1945). Na osobu vypláceno nových 500,- Kč proti odevzdání
stejné částky starých platidel. Protektorátní koruny a říšské marky pak pozbyly platnosti.
Brzy po osvobození došlo k obnovení nebo založení těchto organizací a spolků: KSČ (Komunistická strana
Československa, 12. 7. 1945), Čsl. strana národně-socialistická (30. 8. 1945), Čsl. strana lidová (1945), Muzejní
spolek (1945), Lidová myslivecká společnost (1945), Tělocvičná jednota Sokol (1945), Rybářský spolek (1945), Svaz
české mládeže (1946), Svaz československých žen (1946), Svaz československo-sovětského přátelství (1946),
Jednotný svaz českých zemědělců (1946), Jubilejní sbor dobrovolných hasičů (1946), Spolek divadelních ochotníků
Klicpera (18. 9. 1946). Dne 28. 11. 1946 bylo rozhodnuto o definitivním odstranění německých nápisů, které se v obci
ještě vyskytovaly.

Vehlovický incident
K tragédii došlo na silnici ve Vehlovicích, v místech, kde
dnes umístěn památník českým obětem II. světové války.
Německé vojenské koloně, ustupující přes Liběchov k
Mělníku, postavilo se do cesty několik vehlovických
občanů, ozbrojených jedinou loveckou puškou dvojkou a
jedinou starou pistolí. Velící německý důstojník se
dotazoval na cestu k mostu přes Labe. Namísto odpovědi
žádali vehlovičtí odevzdání zbraní. To důstojník odmítl s
tím, že civilistům nelze. Pak vyšla rána z pušky, patrně
necílená, a v odpověď německý kulomet vehlovické muže
pokosil. Kolona pak pokračovala přes „starý“ mělnický
most v ústupové cestě na jihozápad. Na konci mostu
v Brozánkách údajně málem došlo k obdobnému masakru,
bohudík se tak nestalo.
Prameny:
- Kronika Liběchova z let 1945-46 (ze záznamu kronikáře Vladimíra
Jiránka z Liběchova).
- Pojednání Konec II. světové války a památníky a válečné hroby z I. a
II. světové války v Liběchově (a dílem též v sousedních Vehlovicích),
sepsané v r. 2002 kronikářem Josefem Janáčkem z Liběchova.
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Plán akcí na rok 2015:
6. 6.
29. 8.
5. 9.
7. 11.
26. 11.
5. 12.
23. 12.

Dětský den
Olympiáda trochu jinak
Pohádkový les
Lampionový průvod
Tvorba adventních věnců
Putování za Mikulášem
Zpívání vánočních koled u Lípy

14.00 hod.
15.00 hod.
15.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17:00 hod.

Bioodpad
Žádáme obyvatele Ješovic, aby využívali přistaveného
kontejneru na bioodpad. Větve, plevel a další rostlinné zbytky,
které do něj uložíme, se zdarma vyvážejí do kompostárny.
Pokud bioodpad vhazujete do běžných popelnic pro svoz
komunálního odpadu, pak se za tento odpad platí podle
hmotnosti.

Ješovický posel na internetu
Občanské sdružení Ješovický posel má po delší
odmlce, která nastala z důvodu vážné nemoci,
aktivní webové stránky:
jesovickyposel.blog.cz
Odkaz najdete i na stránkách města Liběchov
ve složce Spolky a kluby.
Texty v této rubrice Vlaďka Zralíková.
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Regionální muzeum Mělník
příspěvková organizace Středočeského kraje
náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
červen – srpen 2015
12. 5. – 7. 6. Co už umím (?), VIII. – výstava prací žáků Výtvarného kroužku Klementiny Průchové ze ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník.
30. 5. – 23. 8. Léto budiž pochváleno! – Interaktivní výstava, prostřednictvím které nahlédneme do volného letního času mělnických obyvatel i
návštěvníků Mělníka a jeho okolí v první třetině 20. století. Návštěvníci výstavy se pomocí dobových materiálů seznámí s fenoménem letních
bytů, vyhledávaných letovisek Mšenska a Kokořínska. Zavítáme i na mělnickou plovárnu a mezi trampy. Výstavu bude v interaktivním duchu
provázet zážitkový projekt pro školy a v čase prázdnin programy pro veřejnost s Naďou Černou a Jitkou Královou. Slavnostní zahájení proběhne
29. 5. 2015 v 17:00 hod. jako součást Mělnické muzejní noci.
2. 6. – 26. 6. Archeologie včera a dnes – výstava v prostorách kavárny bude zaměřena na archeologii jako celek. Nebude se věnovat
archeologickým lokalitám a nálezům na Mělnicku, ale soustředí se na současné bádání, novější metody a historii archeologie jako takové.
9. 6. – 12. 7. Výstava prací žáků školní družiny při ZŠ Jungmannovy sady – výstava prací pod vedením uč. Maškové – vstupní prostory.
16. 6. Chrapot – vystoupení mělnického komorního pěveckého sboru, malý sál – 19:00 hod.
24. 6. Aktuálně rostoucí druhy hub – přednáška Mykologického kroužku Mělník v muzejní kavárně od 17:00 hod., přednáší Jaroslav Malý.
28. 6. – 4. 9. „Čajem se zapomíná na hluk světa“ – výstava čajových sáčků a ubrousků sběratelek Aleny Šedové a Ivy Pitákové.
3. 7. – 6. 9. Angličáci – výstava sbírky angličáků Martina Švece, která obsahuje více než 1 000 modelů.
14. 7. – 31. 8. Jarošáček – výstava dokumentující činnost k 20. výročí DFS Jarošáček, vstupní prostory.
14. 7. Interaktivní program k výstavě Léto budiž pochváleno! – program pro RC Kašpárek a rodiny s dětmi od 9:30 hod.
19. 8. Projděte se Mělníkem s kocourkem Švarcíkem – výlet po městě pro RC Kašpárek a rodiny s dětmi, od 9:30 hod.
1. 4. 2014 – 31. 3. 2016 Z historie malé železnice aneb železniční hračky
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, nám. 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!
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“.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA LIBĚCHOVSKÉHO ZPRAVODAJE
BUDE 18. ZÁŘÍ 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.
Liběchovský zpravodaj  číslo registrace: MK ČR E 10681 
Vydává: Zastupitelstvo města Liběchov
IČ: 237019  Náklad 400 ks – zdarma. 
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PLOŠNÁ INZERCE V LIBĚCHOVSKÉM ZPRAVODAJI
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.
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Masáže v Liběchově
Zdraví, Relax, Harmonie
Mgr. Anna Janatková

www.masaze-libechov.cz

tel: 732 745 887

akh@masaze-libechov.cz

Akční nabídka






Manuální lymfodrenáž
400 Kč (PC 450,-) Platí do konce června.
Indická masáž hlavy
300 Kč (PC 350,-) Platí do konce června.
Sleva 15% pro seniory a maminky na mateřské (platí dlouhodobě, neplatí pro
mobilní masáže a Benefit Plus)
5x masáž záda, ruce, šíje
1300 Kč (PC 1500,-)
5x manuální lymfodrenáž
2000 Kč (PC 2250,-)

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
PRO DOSPĚLÉ
od 22. 6. do 26. 6. 2015
Pondělí 22. 06. 2015:

Liběchov 08.00 – 12.00

Úterý 23. 06. 2015:

Liběchov 08.00 – 12.00

Středa 24. 06. 2015:
Vysoká
07.00 – 12.00
Liběchov sestra v ordinaci do 12 hod.
Čtvrtek 25. 06. 2015:

Lhotka 11.00 – 12.30
Nebužely 13.00 – 17.00
Liběchov sestra v ordinaci do 10 hod.
Pátek 26. 06. 2015:

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

Liběchov 07.30 – 09.30
Vysoká
10.30 – 12.00

Žádáte-li návštěvu lékaře u pacienta, volejte do 15.00 hod. do
ordinace, kde se právě ordinuje, nebo na záznamník do
Vysoké. Telefonní čísla:
Vysoká 315 697 007
Nebužely 315 694 277

FINANČNÍ PORADENSTVÍ

Lhotka 315 694 081
Liběchov 315 697 138
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Liběchovský zpravodaj v barevné verzi
můžete číst na internetových stránkách
města
www.libechov.cz
ve složce Liběchovský zpravodaj.
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