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ZPRÁVA STAROSTKY MĚSTA
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás opět v krátkosti seznámila s děním ve městě a s činností městského úřadu
i zastupitelstva. V následujícím výčtu se dočtete o již proběhlých akcích, ale také o tom, co nás v brzké době
teprve čeká.













Připravujeme Svatohavelské posvícení (sobota 17. 10. 2015); podrobné informace naleznete na prostřední
dvojstránce tohoto vydání zpravodaje.
V červenci začala odborná firma provádět zateplení budovy základní a mateřské školy, plánovaný termín
dokončení je konec října. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti stavby,
především kolem lešení.
Začala obnova I. až IV. zastavení křížové cesty.
Od 22. 7. do 20. 8. 2015 trval zákaz rozdělávání ohňů, vydaný hejtmanem Středočeského kraje. V tomto
období byli liběchovští hasiči požádáni, aby kropili silnice, za což jim děkujeme.
Proběhly kontroly z finančního úřadu – vedení mezd za roky 2012 a 2013 a kontrola nájemních smluv a
odvodů.
Během posledních tří měsíců jsme řešili veliké množství havárií kanalizace, většina z nich byla způsobena
nedodržováním základních postupů. Kanalizace byla většinou zacpána vlhkými ubrousky, dětskými
plenami, kousky igelitu, hygienickými vložkami apod. Prosíme občany, aby neházeli do kanalizace výše
uvedené věci. Za opravy kanalizace jsme za poslední tři měsíce vydali cca 50 000 Kč.
V srpnu proběhla oprava havárie vody na silnici I/9 v blízkosti městského úřadu.
Byla opravena komunikace v Ješovicích,
kde byly ve vozovce propadlé „hrníčky“
na vodu, místy až 12 cm hluboké díry.
Uskutečnily se následující kulturní a
sportovní akce: Olympiáda seniorek,
Rozloučení
se školním
rokem,
Nohejbalový turnaj, Dogtrekking po
stopách Járy Cimrmana, Olympiáda
trochu jinak, Pohádkový les, Rozloučení
s prázdninami a Rybářské závody.
Ing. Vladimíra Zralíková, starostka města
18. září 2015
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Platby vodného – důležité upozornění
Vážení občané, věnujte prosím pozornost této informaci: V minulých letech vznikl v účetnictví DSO
zmatek při vydávání a rozesílání faktur. Větší množství faktur bylo vydáno dvakrát (ale i vícekrát) a
nebyly stornovány, jiné pro změnu nebyly odeslány příjemcům nebo částka neodpovídala odebranému
množství vody. V současné době se snažíme tyto záležitosti napravit tak, aby účetnictví DSO bylo v
pořádku. Abychom odstranili dluhy, které tímto vznikly, byli jsme nuceni odeslat přibližně 100
upomínek na uhrazení vodného. Uvědomujeme si, jak je to pro dotyčné občany nepříjemné, mnohdy i
stresující, bohužel jiná cesta nápravy není. Prosíme Vás proto o pochopení a spolupráci, aby se nám
společně co nejdříve podařilo dát vše do pořádku.
Děkujeme Vám.
Ing. Vladimíra Zralíková, starostka

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Knihovna a kopírovací služby
na městském úřadu

Čistota veřejných prostranství

Avizovaný začátek činnosti veřejné knihovny v říjnu je
kvůli plánované rekonstrukci městských prostor
posunut na počátek roku 2016. Nově vznikne kromě
knihovny také turistické informační centrum a místo
pro kopírovací služby.

Apelujeme na občany – majitele psů, aby své
pejsky nenechávali volně pobíhat po veřejných
prostranstvích a aby uklízeli exkrementy, které
jejich mazlíčci nechávají na chodnících!
Pomůžete nám tak zajistit bezpečnost a čisté
prostředí v našem městě.

Občané Liběchova a Ješovic však již nyní mohou
využít kopírovacích služeb na městském úřadě.
Cena za jednostrannou kopii formátu A4 je 2 Kč.

Při ztrátě cenností, klíčů apod. se prosím
informujte v kanceláři městského úřadu, zda
případný nálezce předmět neodevzdal.

Změna úředních hodin
Úřední hodiny MěÚ v Liběchově
ukončeny již v 10.00 hod.

jsou

v pátek

Důvodem je konání velkého počtu svatebních obřadů
v tento den.
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Ztráty a nálezy

Například na parkovišti u hřbitova byl 17. 9.
nalezen svazek klíčů, tentýž týden se klíče našly
také u autobusové zastávky vedle zdravotního
střediska.
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Kanalizace
V letošním roce došlo v kanalizaci k několika haváriím a poruchám, způsobeným nezodpovědnými občany. Ve
zpravodaji přitom nedávno vyšel článek, který poukazoval na věci, jež nepatří do kanalizační sítě. Bohužel mnozí
lidé toto nerespektují a dále vhazují do kanalizace jednorázové dětské pleny, vlhčené bavlněné kapesníky a jiné,
mnohdy až kuriózní předměty. Tím však dochází k ucpání kanalizační sítě, a uživatelé tak vystavují nejen sebe, ale
i své spoluobčany velkému riziku zaplavení domácnosti odpadní vodou, ke kterému v minulosti již došlo.
Letos se tímto způsobem ucpala hlavní kanalizační stoka z lokality Boží Voda. Samostatnou kapitolou je pak
tlaková kanalizace, která je mnohem více náchylná na poškození vlivem předmětů, které do kanalizační sítě
nepatří. V případě poruchy a následného zjištění, že k poškození došlo vlivem takového cizího zavinění, bude
následně náhrada škody fakturována osobě, se kterou je v daném místě sepsána smlouva. Kupříkladu čerpadlo
tlakové kanalizace se nachází v cenové relaci 15.000,- Kč.
Je pak smutné zjištění, jak velké částky z rozpočtu města se musí (mnohdy zcela zbytečně) investovat do
odstranění těchto závad. Jistě by bylo možné využít těchto peněz lépe pro jiné účely.
Dále bychom touto cestou chtěli informovat, že momentálně probíhá revize připojení domácností na kanalizaci a
rovněž revize smluv, vzhledem k platné vyhlášce č. 1/2013 o místním poplatku za zhodnocení stavebního
pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace. Vzhledem k okolnostem, za jakých bylo v minulých letech
prováděno připojení na kanalizaci, došlo k tomu, že některé nemovitosti jsou na kanalizační síť připojeny, přičemž
není vyhotovena smlouva, dále některé nemovitosti, byť jsou technicky připojitelné, nejsou do dnešního dne
připojeny a tato skutečnost se dosud nijak neřešila. Není možné, aby se u jednotlivých občanů postupovalo různým
způsobem. Kvůli této situaci budou majitelé nepřipojených nemovitostí vyzváni k jednání s městským úřadem,
aby se tyto nesrovnalosti odstranily.

Velkoobjemový odpad
Do poloviny října má každý občan Liběchova a Ješovic
možnost odvézt velkoobjemový komunální odpad do
technického areálu města Liběchov (bývalá lesní správa), a to
po dohodě se zaměstnanci údržby na služebním telefonním
čísle 702 136 427 každý pracovní den od 07:00 do 16:00 a
v pátek do 13:00 hod. Tento komunální odpad bude odvezen
z areálu v polovině října. Jak už jsme informovali v minulých
číslech zpravodaje, do velkoobjemového kontejneru nepatří
nebezpečný odpad, pneumatiky, chemikálie, elektroodpad a
stavební suť. Jedná se čistě o komunální odpad, který se
z důvodu svých rozměrů nevejde do klasických nádob (např.
staré matrace, koberce, nábytek atd.). Dále je možno do areálu
přivézt elektroodpad, který bude taktéž 1. Polabskou, s. r. o.,
odvezen v polovině října.
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Bioodpad
V případě, že potřebujete odvézt větší
množství bioodpadu, prosíme,
nevyhazujte tento bioodpad na různá
místa po městě, ale kontaktujte
zaměstnance údržby na služebním
telefonním čísle 702 136 427 a
domluvte si případný odvoz.
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Nefunkční rozhlas
Rádi bychom využívali veřejný rozhlas a v pravidelných relacích podávali občanům
různé informace o dění v Liběchově. Kontrolou bylo bohužel zjištěno, že z devíti
stanovišť rozmístěných po městě fungují pouze dvě. Vysílání tak zatím bylo slyšet
pouze v blízkosti dvou funkčních vysílačů a pravděpodobně je vyslechli také ti, kdo
mají domácí vysílače (viz foto). Problém je, že systém BOR–2 je za technickým
zenitem a náhradní díly není možné jednoduše sehnat. Jednotka byla odvezena firmou
do Klimkovic k opravě, ta však neproběhla správně a po instalaci zpět byl rozhlas stále
nefunkční. Nyní čekáme na výsledky další opravy rozhlasu. Doufáme, že bude
zprovozněn a že budeme moci dostát svému slibu, neboť nový systém stojí cca 1 mil.
Kč a byl by pro rozpočet města velkou zátěží.

Zpráva finančního výboru
Dne 21. 7. 2015 se uskutečnila schůze finančního výboru. Účastni byli všichni členové: Iveta Kudriová, Jan Říha,
Kamil Janatka.
Výbor se sešel poprvé od změny v jeho členech a probíral otázky financí v obci a stav účetnictví.
Jak je Vám známo z předchozí komunikace paní starostky, účetnictví obce prochází kompletní rekonstrukcí. Stav
se pomalu zlepšuje, nicméně stále je mnoho nedostatků z minula, které je třeba napravit, aby mohla obec fungovat
bez obav z pokut a byla schopna okamžitě vyhodnocovat prostředky, které jsou k dispozici jak krátkodobě, tak
zejména z dlouhodobého hlediska, pro plánování různých investičních akcí.
Vzhledem k nedokončené, stále ještě probíhající rekonstrukci účetnictví nebylo možné na schůzce činit
jednoznačné závěry a hodnotit přesný stav financí v Liběchově. V době kontroly nebyly například výdaje očištěny
o plánované náklady související s dotacemi, o kterých již víme, že se nebudou realizovat. Toto bylo během
prázdnin již napraveno, stejně jako jiné drobnější nedostatky, které jsme po schůzi následně komunikovali s paní
starostkou.
Členové finančního výboru se shodli na tom, že v uplynulých několika měsících došlo ke značnému pozitivnímu
posunu ve stavu účetnictví. Další schůze a hodnocení je naplánováno na začátek října, po uzavření třetího kvartálu.
Za finanční výbor Kamil Janatka.

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ V LIBĚCHOVĚ
Podařilo se nám domluvit konání tanečního kurzu pro dospělé začátečníky.
Lekce budou probíhat od konce října v sále Restaurace Beseda v Liběchově každý pátek
pod vedením taneční mistrové Jany Dětinské.
Trvání jedné lekce: cca 105 min. s přestávkou
Kurzovné: 1590/os. za 8 lekcí
Kapacita kurzu: 8 tanečních párů (při větším zájmu max. 10 párů)
Přihlašovat se mohou pouze taneční páry.
Kontakt pro přihlašování do kurzu a bližší informace: Jana Dětinská, tel: 606 621 255.
Za výbor pro kulturu Anna Janatková.
Liběchovský zpravodaj 4/2015
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Zprávy o dotacích a dalších chystaných projektech
 Do programu Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy byla ve spolupráci se školou podána žádost o dotaci na pořízení a instalaci kamerového
systému. Cizí návštěvníci by mohli být ihned u hlavního chodu po prvotní volbě osoby nebo útvaru, které
chtějí navštívit, vizuálně zkontrolováni ještě před vpuštěním do budovy a následně by mohl být jejich
pohyb v prostoru školy monitorován a kontrolován. Předpokládané náklady byly 115 tis. Kč. Žádost
nebyla podpořena.
 Do programů kraje byly podány žádosti o dotace na obnovu chodníků při silnici I/9 od pošty k Akademii
věd s předpokládanými náklady 2,7 mil. Kč. Na výsledek čekáme. Žádost o dotaci na ošetření památné
lípy v Ješovicích a lipové aleje na Kostelíčku s předpokládanými náklady 92 tis. Kč nebyla podpořena,
neboť lipová alej na Kostelíčku není souborem památných stromů. Požádáme tedy nejprve o vyhlášení
lipové aleje souborem památných stromů, abychom měli větší šanci získat dotaci příště. Žádost, která se
týkala opravy hasičského vozidla, s předpokládanými náklady 120 tis. Kč nebyla podpořena.
Do fondů kraje bylo z celého Středočeského kraje podáno v roce 2015 celkem 2972 žádostí a podporu jich
získalo pouze 602, kdy kraj rozdělí celkem 342 mil. Kč. Na další žádosti tedy nezbyly zdroje a kraj nyní
hledá další finance, aby mohl podpořit více projektů. Proto ještě například čekáme, jak dopadne žádost
o finance na obnovu chodníků.
 Dále jsme požádali o dotaci na obnovu křížové cesty (všech 14 zastavení) ve výši 879 tis. Kč (na tuto akci
jsme požádali o přispění ze dvou zdrojů, jednak ze Středočeského kraje, jednak z Ministerstva kultury).
Na křížovou cestu jsme získali 100 tis. Kč z Ministerstva kultury, z kraje jsme dotaci neobdrželi.
V letošním roce opravíme čtyři zastavení, město vyčlenilo v rozpočtu 230 tis. Kč. Celkem tedy 330 tis. Kč
na čtyři zastavení. V roce následujícím se nám, doufejme, podaří získat finance na kompletní obnovu
křížové cesty. Dne 14. 9. bylo předáno staveniště a práce na její obnově začnou příští týden pod vedením
firmy T. Hlaváček z Litoměřic. Zastavení budou obnovena včetně nových kovových křížků, které byly
původně usazeny na vrcholcích kapliček. Tímto děkujeme panu Šiplovi za to, že vyrobil 14 kusů křížů,
věrných kopií dle dochovaného kusu.
 Do nadace Škoda Auto, grantového programu „Dopravní bezpečnost“ jsme podali žádost o grant na
dopravní studii v návaznosti na bezpečnost chodců. Jak jsme již informovali, žádost nebyla podpořena,
nicméně v rozpočtu na letošní rok byly vyhrazeny finance na studii dopravního řešení a zklidnění dopravy
při silnici I/9 výstavbou nasvětlených přechodů pro chodce u Akademie věd, hřbitova (návrh přechodu viz
obrázek) a přechodu u pošty, včetně
vyřešení
umístění
autobusových
zastávek a možné instalace stacionárního
radaru. Studie je hotová a nyní bude
probíhat její projednání s dotčenými
orgány, jako je ŘSD, Policie ČR,
památkáři, odbor dopravy atd. a
následovat bude příprava dalšího stupně
dokumentace pro stavební povolení.
Rádi bychom na přechody postupně
žádali o podporu z Nadace ČEZ nebo
SFDI.
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 Do programů kraje, oblasti vodohospodářské infrastruktury jsme za DSO Boží Voda požádali o dotaci na
rekonstrukci vodovodu v Horní Zimoři s předpokládanými náklady 2 mil. Kč. Na výsledek čekáme.
 Do operačního programu životní prostředí SFŽP byla podána žádost o dotaci na zateplení fasády školy
s předpokládanými náklady 7,7 mil. Kč (informace v posledním čísle Zpravodaje). Ke dni 25. 5. 2015 byl
tento projekt ministerstvem životního prostředí schválen. Staveniště bylo předáno 15. 7. 2015 s termínem
ukončení akce do konce října. Vítěznou firmou výběrového
řízení je společnost Vanderlaan, s. r. o., ze Světlé nad Sázavou.
V současné době jsou některé části fasády hotové. Součástí
akce je dále zateplení plochých střech, půd a výměna
dřevěných oken a dveří i výměna hlavních vchodových dveří.
Zateplit se musí také kamenný sokl, neboť jinak by
nevycházely parametry energetického auditu (horší energetický
štítek budovy) a město by dotaci nezískalo. S největší
pravděpodobností po uplynutí doby udržitelnosti projektu bude
kamenný sokl odkryt a oživen. Akce je náročná z pohledu
zajištění bezpečného a plynulého provozu ZŠ a MŠ, ale práce
takového rozsahu není možné stihnout během dvou měsíců
letních prázdnin. Musíme tedy vydržet a strpět stavební ruch a
pak se budeme moci těšit z příjemného a kvalitnějšího prostředí
školy. Za pomoci dotací z EU ve spolupráci se školou jsou pak
v plánu další projekty, které v případě úspěchu s dotací
povedou ke zlepšení podmínek výuky např. v podobě nových
odborných učeben.
 Další akcí, která však bude muset být financována ze zdrojů města, je například oprava fasády budovy
obchodního střediska, kde se nyní bude žádat o stanovisko oddělení památkové péče Mělník – oprava
fasády podle stavu financí poběží etapovitě od jara 2016.
 Probíhá příprava studie regenerace centra města – nového náměstí, a to v návaznosti na zpracovaný
koncept. Cílem studie je koncepční architektonické řešení, prostorové a funkční uspořádání ploch a návrh
sadových a krajinářských úprav včetně vizualizace.
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města Liběchov

FINANČNÍ PORADENSTVÍ




Tel.:

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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Omluva
V minulém čísle Liběchovského zpravodaje
3/2015 jsme v článku o tradičním pálení
čarodějnic chybně rozepsali zkratku JSDH.
Správný plný název zní: jednotka sboru
dobrovolných hasičů. Všem čtenářům a hlavně
členům jednotky požární ochrany města Liběchov
se za tuto chybu omlouváme.
Andrea Vítová a Jan Rodr
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Poděkování
Děkuji ještě jednou všem, kdo mi nezištně pomáhali
při realizaci červnového Jahodového koncertu:
Městu Liběchov a všem zaměstnancům městského
úřadu, kteří se podíleli na posekání a úklidu trávy
v okolí kostelíčka a zajištění požární ochrany, děkuji
také za zapůjčení lavic a stolů,
obci Cítov za zapůjčení židlí,
sboru mělnického gymnázia pod vedením profesorů
PaedDr. Martiny Nejedlé a Mgr. Zdeňka Tošnara,
manželům Hančovým (Jahodárna Vraňany) za jahody pro
pohoštění,
paní Janě Tunysové (Rezidence Liběchov) za poskytnutí šlehačky,
paní Ludmile Dostálové za květinovou výzdobu,
paní Ing. Renatě Burianové za květinové dary,
paní Ivetě Kudriové za přepravu židlí z Cítova a zpět, za pomoc při úklidu kostelíčka a též přípravu občerstvení,
paní Martě Buškové, Jiřině Pavlíčkové a Miloslavě Trojánkové za pomoc při pečení zákusků a jejich podávání,
paní Marii Jírovcové a paní Richtrové za upečení slaného pečiva,
panu Vladimíru Jiránkovi za zajištění elektrické revize a za pomoc při instalaci centrály,
panu Kamilovi Pecinovskému za focení a podporu,
panu Ing. Josefu Janáčkovi, Ing. Františku Ohemovi, panu Ohemovi juniorovi, panu Tomáši Kudrimu, svému
manželovi Milanovi, svým synům Jakubovi a Matějovi za úklid a stěhování a za pomoc při všem, co bylo
potřebné.
Lucie Žáčková
Ordinace Liběchov, s. r. o.

Dne 3. 9. 2015 oslavila své krásné životní jubileum
dlouholetá občanka města Liběchova paní

Margita Týnková.
Ke krásným 90. narozeninám jí z celého srdce přejeme pevné zdraví, hodně lásky
a zachování stálého životního optimismu!
Bílkovi a Rodrovi
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Střední odborné učiliště Liběchov soutěžilo v Hejnicích
Dne 11. září 2015 se žákyně oboru Prodavač se zaměřením na květiny zúčastnily 5. ročníku Mezinárodní soutěže
aranžování mladých aranžérů v Hejnicích, kde se zároveň koná Mezinárodní výstava jiřinek v nádherně
zrekonstruovaném Mezinárodním centru duchovní obnovy.
Dosáhly pěkných výsledků a vzorně reprezentovaly nejen naše učiliště, ale zároveň i město Liběchov.
Soutěžní úkoly na téma Oslava narozenin dítěte
předškolního věku plnily Michaela Kalivodová
(1. místo Přízdoba jednoho květu rodu Dahlia),
Marika Paramundová (3. místo tajná práce –
Balení a přízdoba dárku), Veronika Ondříčková,
Tereza Kulhánková a Michaela Kalivodová
(3. místo Výzdoba rautového stolu). V celkovém
pořadí soutěže skončily naše žákyně s rozdílem
jednoho bodu na 2. místě. Moc jim gratulujeme
a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Ing. Vít Faltejsek, ředitel školy

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV
NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLY
O prázdninách jsme u nás ve škole nezaháleli. Začaly práce na opravách a inovaci školy. Ve spolupráci se
zřizovatelem již od července probíhá zateplování budovy školy. Na druhém stupni je nově vymalováno, a to jak
v jednotlivých třídách, tak i na chodbě. V části ZŠ dále byly strženy nevzhledné dveře, dělící chodby na dvě části,
a vznikl tak otevřený vzdušný prostor. Touto cestou bychom rádi poděkovali městu za pomoc při renovaci budovy.
Již koncem června se škola zapojila do dotačního programu MŠMT Výzva 56. Získali jsme tak finanční
prostředky v celkové výši 227 024 Kč. Cílem tohoto programu je vzbudit u dětí zájem o čtení a knihy a rozvíjet
jejich čtenářskou gramotnost. V rámci projektu učitelé 1. stupně a učitelka českého jazyka pro 2. stupeň připravují
čtenářské dílničky, v nichž žáci budou pracovat novým způsobem a hlavně s novými knihami.
Koncem července byl MŠMT vyhlášen další dotační program Výzva 57, do kterého jsme se také přihlásili.
V tomto případě je cílem podpora rozvoje technických dovedností žáků formou vytváření hotových výrobků
z polotovarů nebo samotného materiálu. O průběhu vytváření produktů budou zpracována portfolia, která se, jak
doufáme, objeví i na našich webových stránkách. Tento projekt přispívá finančními prostředky především
na vybavení školní dílny v celkové výši 212 481 Kč.
I v tomto školním roce máme jasný cíl: kvalitní připravenost našich žáků, a to jak po stránce odborné a tělesné, tak
i morální. Popřejme si proto navzájem úspěšný školní rok 2015/2016!
Mgr. Jana Pravdová
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ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 V NAŠÍ ŠKOLE
Letošní školní rok přinesl pro naše žáky, žákyně i zaměstnance spoustu změn – máme nové paní učitelky,
zvykáme si na nový rozpis zvonění a také začátek nového školního roku jsme pojali trochu netradičně, ale zcela
v duchu názvu našeho školního vzdělávacího programu EKOLIB: Po zahájení 1. 9. a obvyklých třídnických
pracech 2. 9. probíhal ve dnech 3. a 4. září na obou stupních ZŠ Ekoprojekt. Zaměřili jsme se v něm na správné
třídění odpadu, na možné využití odpadních materiálů, ze kterých si žáci zkusili vytvořit výrobky, a v neposlední
řadě také na ochranu přírody. Pro žáky připravili učitelé spoustu různorodých aktivit. Žáci 1. stupně např.
vypracovávali pracovní listy na dané téma a vyráběli z plastů, vlnité lepenky, papíru a jiných materiálů. Jejich
výrobky se staly součástí výzdoby školy a tříd, některé si děti odnesly domů. Žáci 2. stupně měli projekt o něco
kratší, zpracovávali při něm plakáty o třídění a využívání odpadu, vyrobili si kočky z plastových lahví a nakonec si
každý ročník vyzdobil nádoby na papír a plast, které budou umístěny a využívány v každé třídě.
Pedagogický sbor ZŠ Liběchov.

Z NAŠÍ ŠKOLKY
Mluvila jsem s poštolkou,
co létala nad školkou.
Na zahradu chválu pěla,
z hřiště málem oněměla.
Škoda, že ty školky
nejsou pro poštolky.

www.mslibechov.webnode.cz
Hrály by si, skotačily,
ale nic by neničily.
Když mi řekla to, co chtěla,
k lesu zase odletěla.
Až půjdete do školky,
buďte jako poštolky!

A bylo léto... Berušky, motýlci i včelky opustili na pár týdnů svůj druhý domov – školku. V červenci tam ještě
několik šťastlivců trávilo část prázdnin. Jakmile děti zůstaly doma, školka se zhluboka nadechla, odpočinula si a
začala se připravovat na září. Paní uklízečky i kuchařky si připravily svá pracoviště. Děti by měly přijít do čistého
a mít stále plná bříška. Na konci prázdnin už bylo všechno nachystané a voňavé. Ještě předtím škola začala
shazovat svůj starý plášť a převlékat se do nového. Už bylo načase, vždyť v tomto kabátku postávala na kopci už
od nepaměti.
A blížil se podzim...
Do školky se začali opět slétávat maličké berušky, veselí motýlci a pilné včelky. Výměna
kabátku školce ještě nějakou dobu potrvá, ale není kam spěchat, do zimy se snad oblékne.
A co dál... Do mateřské školy nastoupilo v září 55 dětí ve věku od 2 do 7 let. V tomto školním roce nejsou děti
rozdělené do tříd podle věku, ale podle kapacity. K dispozici máme 2 třídy s kapacitou 20 dětí a 1 třídu s kapacitou
15 dětí. Je to vlastně poprvé, kdy počet dětí stejného věku převyšuje kapacitní počet dané třídy. Není to náš rozmar
nebo přání. Jsme povinni dodržovat některá nařízení, vyhlášky a zákony. Proto jsou ve dvou třídách děti věkově
namíchané. Mladší děti se učí od starších a starší děti pomáhají mladším, učí je. Získávají prosociální zkušenost,
učí se vzájemnému respektu a není tu tak častá nezdravá soutěživost. Na děti jsou kladeny takové požadavky,
které odpovídají jejich schopnostem a dovednostem. Tyto heterogenní třídy jsou ve většině MŠ. Děkujeme všem
chápajícím rodičům.
Co vy na to, rodičové...
Jak usnadnit nejmladším beruškám (ale i ostatním dětem) pobyt ve školce?
Nejdůležitější je poznat si své věci, mít oblečení, které zvládnou alespoň částečně obléci, a trénovat sebeobsluhu –
oblékání a stolování. Dát dětem do herny pohodlné oblečení, které nikde neškrtí. Pokud je to nutné, mohou si
donést i plyšáka na spaní.
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Co bylo... Děti zhlédly divadelní představení O kouzelné mašince, které za nimi přijelo až do školky.
Navštívili nás vedoucí skautského oddílu – přístavu Modrá kotva Liběchov.
Proběhla třídní schůzka.
Co nás čeká...
 Svatohavelské posvícení,
na kterém vystoupí děti z MŠ (17. 10. 2015)
 Jablíčkový den pro děti a rodiče
(termín bude upřesněn)
 Dravci, sovy a člověk – výukový program
pro děti (21. 10. 2015)
 Jak čerti pekli vánoční cukroví – divadelní
představení v MŠ (11. 11. 2015)
 Vánoční fotografování (25. 11. 2015)
Marcela Steinzová, zástupkyně ředitele pro MŠ

PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK MODRÁ KOTVA LIBĚCHOV

Na prázdninách u Asterixe a Obelixe
aneb Tábor vodních skautů z přístavu Modrá kotva Liběchov
Každý rok o prázdninách představuje letní tábor pomyslný vrchol naší celoroční činnosti a zároveň je pro nás
zakončením školního roku. Letos jsme se vydali na skautskou základnu nedaleko Sečské přehrady. Oficiálně tábor
začínal v neděli dvanáctého a končil v sobotu pětadvacátého července. My dospělí jsme ale přijeli již navečer
desátého, abychom připravili vše potřebné pro příjezd dětí. Hned v sobotu ráno jsme se s vervou pustili do stavby
podsadových stanů.
Na každém našem táboře provází děti od samého začátku až do konce etapová hra. Letos se děti díky ní vydaly až
do daleké Galie, kde se po boku Asterixe a Obelixe vydávaly vstříc mnohým dobrodružstvím. Před začátkem
tábora obdržely zvací dopis, ve kterém dostaly za úkol připravit si patřičný galský oděv a vzít s sebou dar pro
moudrého druida Panoramixe. Etapovou hru začaly děti hrát již v neděli odpoledne. Dostaly za úkol seznámit se
s okolím galské vesnice a s jejími početnými obyvateli. Vyrazily proto v doprovodu vedoucích do okolí tábora a
začaly hledat obyvatele vesnice. Večer následoval táborový oheň, u kterého se jim poprvé zjevili Asterix
s Obelixem. Byl zde i vůdce galské vesnice Majestafix se svou ženou a moudrý druid Panoramix, kterému děti
předaly své dary. Následujícího rána byly děti rozděleny do dvou skupin. Jednu vedl udatný Asterix a druhou
nebojácný Obelix. Obě skupiny dostaly za úkol podniknout špionáž v nedalekém Římany obsazeném městě,
zvaném Seč, a zjistit tam několik strategických informací, které by nám pomohly k vítězství. Odpoledne jsme pak
strávili koupáním a ježděním na vodě. Galové ale nebojovali pouze s Římany. Jejich oblíbenou kratochvílí totiž
byly věčné bitky mezi sebou, a sice o čerstvost ryb. A tak není divu, že se oba naše týmy zapojily do bitvy a
s mohutným rykem „SMRDÍÍÍÍ, NESMRDÍÍÍÍÍ“ po sobě házely rybami. Podobnost ryb s nafouknutými
lékařskými rukavicemi byla samozřejmě čistě náhodná.
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Dny ubíhaly jako voda a týmy zažívaly mnoho dalších
dobrodružství. Pro druida sbíraly ingredience do
kouzelného lektvaru nebo velikým katapultem potápěly
pirátskou loď. Osudný zvrat málem nastal tehdy, když
Římané unesli druida Panoramixe a odvezli ho až do
Ameriky. Naši udatní rekové si však vlastními silami
postavili přepravní prostředky, které je do Ameriky
převezly. Zde jim podlý indiánský šaman druida vydal
až po uhodnutí těžké hádanky. Vše dobře dopadlo a
naši cestovatelé se nakonec dostali zpátky do Galie.
Římané si pro naše dobrodruhy nepřipravili jen samé
záludnosti. Probíhaly třeba i Olympijské hry, a tak
všichni v duchu hesla „Sportem ku zdraví“ předváděli,
jakými jsou atlety. V Egyptě zase na naše týmy nečekalo sedm morových ran, ale stavba nejkrásnějšího paláce na
světě pro samotného Caesara. Splnění tohoto náročného úkolu oslavili naši malí stavitelé tancem na večerní
zábavě, kterou pro ně připravila egyptská královna. V průběhu celého tábora týmy získávaly body, které poslední
den vyměnily za sestercie. Za ně si na závěrečné dražbě každý koupil odměnu dle svého výběru.
Tábor samozřejmě nebyla pouze etapová hra.
Počasí nám přálo, a tak jsme si u vody užili
spoustu legrace. Ať už jsme se jen koupali,
stavěli hráze, jezdili na pramicích, kánoích,
kajaku či surfových prknech, vždy jsme se
přitom náramně bavili.
Z výletů nesmíme opomenout návštěvu blízkého
židovského hřbitova či zříceniny hradu Oheb.
Večery jsme trávili s kytarou u táboráku nebo
hraním společenských her. Tábor jsme zakončili
závěrečným ohněm, který byl pomyslnou tečkou
za vším, co jsme tu zažili. V sobotu jsme
společnými silami opět zbourali stany a uklidili
tábořiště. Pro děti si poté postupně přijížděli
rodiče, a tak jsme se všichni v pořádku dostali
domů.
A co chystáme letos? Především bychom Vás
chtěli pozvat na další ročník již tradiční akce
Liběchov plný strašidel, která se koná 24. října
2015. Dále na 7. listopadu připravujeme
Halloween party pro děti a v prosinci pak
mikulášskou nadílku.
Za přístav Modrá kotva Liběchov
Bc. Jaromír Kubec – Kaskadér
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Liběchov sobě – Spolek pro záchranu kostelíčka
je nově vzniklé sdružení liběchovských a sympatizantů z blízkého
okolí, kterým není lhostejný osud kostela – kaple sv. Ducha, čili
Kostelíčka.
Spolek, jehož ustavující schůze proběhla v neděli 6. září 2015 a
který byl již zaregistrován, podporuje snahu města Liběchov získat
Kostelíček do majetku. V současnosti nemovitost patří stále
Národnímu muzeu Praha, které ale pro tuto chráněnou kulturní
památku nemá žádné využití.
Pokud k převodu dojde, v což doufáme a věříme, že stát Liběchov neoslyší, bude snahou Kostelíček s pomocí
dotačního titulu opravit. Zatím jde o to, památku konzervovat, to znamená ochránit ji mimo jiné před vandaly a
zloději. Současně spolek míní spolu s obcí nadále pečovat o přilehlou křížovou cestu s nádhernou prastarou
lipovou alejí a udržovat i prostranství kolem kostelíka. Zároveň chceme přispět ke společenskému a kulturnímu
životu v Liběchově pořádáním koncertů, výstav, přednášek a dalších akcí. Těšíme se na setkání a spolupráci
s dalšími nadšenci a budeme dále informovat o plánovaných akcích. Chystáme také webové stránky spolku.
MUDr. Lucie Žáčková, předsedkyně rady spolku
Zakládající členové: MUDr. Šárka Bínová, Ing. Josef Janáček, MgA. Jitka Navrátilová, Ing. František Ohem,
Mgr. Andrea Vítová, Pavla Zandlová.

Liběchov sobě – Spolek pro záchranu kostelíčka
Vás srdečně zve na svou akci, kterou pořádá s podporou Města Liběchov:

NEDĚLNÍ KONCERT NA KOSTELÍČKU
18. října 2015 v 15.30 hod.
Účinkují: pěvecký sbor Chrapot pod vedením paní Marie Maříkové
Jiří Knotte – klavír
Jana Šillerová – violoncello
Zazní melodie klasiků vážné hudby, dále písně Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, Jiřího Voskovce a Jana
Wericha, ale i lidové písničky. V této části koncertu si s účinkujícími může zazpívat i publikum, texty budou
k dispozici.
Vstupné na koncert je 150 Kč za místo k sezení, 80 Kč k stání, a to včetně malého občerstvení v průběhu
přestávky. Děti v doprovodu rodičů mají vstup zdarma.
Důležité upozornění: Vzhledem k ročnímu období doporučujeme teplé oblečení, příp. také podsedák na židli.
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MALÝ KALENDÁŘ PODZIMNÍCH A ADVENTNÍCH AKCÍ
7. 11. 2015
29. 11. 2015
5. 12. 2015
13. 12. 2015

Lampionový průvod v Ješovicích
Rozsvícení vánočního stromu v Liběchově
Mikulášská nadílka v Liběchově a Putování za Mikulášem v Ješovicích
Adventní koncert v kostele sv. Havla

VÝSTAVA JITKY NAVRÁTILOVÉ A RAŠÍNŮV VČELÍN
V sobotu 20. června 2015 se v liběchovských Rašínkách konala vernisáž výstavy Jitky Navrátilové Obrazy z cest.
Zahrnovala malby, fotografie, sochy a objekty, rekapitulující autorčinu tvorbu od roku 1996 až po současnost,
instalované v prostoru velkovčelína i okolního parku s Rašínovou hrobkou. Sobotní vernisáž navštívil také botanik
RNDr. Václav Větvička. O své dojmy se podělil v článku, zakončeném výzvou k odpovědi, který níže otiskujeme.
Na tento text reagoval kronikář Liběchova pan Ing. Josef Janáček historickým výkladem o JUDr. Rašínovi a
pozoruhodné stavbě včelína. Také jeho příspěvek si můžete v tomto vydání zpravodaje přečíst.

Včelín
Dlouhá léta jsem jezdil mělnickou či spíš českolipskou silnicí. Devítkou
pro zasvěcené, tedy pro ty, kteří znají vějíř silnic rozbíhající se div ne od
Prašné brány všemi směry. Doslova všemi. Ta devátá v pořadí vede
Mělníkem, Liběchovem a k severu, do České Lípy a dál a dál. Jezdíval
jsem do Osinaliček, ale i do České Kamenice, do Všemil. Na zadních
sedadlech jsem míval dva synky a jezdili jsme „tudyma“ na víkendy i na
prázdniny.

Na fotografii: J. Navrátilová a V. Větvička
během vernisáže výstavy.

Tohle tak dlouze uvádím jen a jen proto, abych upozornil na to, kterak
jsem nevšímavý. Věděl jsem o existenci akademického pracoviště
v Liběchově, ale nikdy jsem tam nebyl, ačkoliv jsem v akademii, té
vědecké, div ne vševědoucí, třicet let pracoval. Přitom mi zcela jasně
uniklo, v jakých prostorách to akademické pracoviště v Liběchově působí
a čí že objekty byly předtím.

Mezitím starší synek dorostl, už dávno je plnoletým podle všech systémů, které kdy tady působily a vládly, a navíc
má bezvadnou přítelkyni, a ta mne letos začátkem léta pozvala do Liběchova na vernisáž svých děl. Obrazů a
výtvarna, nikoliv zbraní, kanónů. Ta vernisáž se konala v – ale spíš u – úžasného díla, včelína někdejšího majitele
zmiňovaných objektů, pana Dr. Jaroslava Rašína. Jsem ze včelařského rodu, dědeček byl dokonce jednatelem
Pojizerské jednoty včelařské, a pamatuju se na jeho kláty i slaměné úly; otec mého kamaráda z dětství měl pro mne
tehdy obrovitý včelín v Modřanech, ale to, co stojí v Liběchově, bylo téměř nad mé chápání.
Liběchovský včelín na mne působil jako architektonické dílo – to na jedné straně. Ale na té druhé i jako dílo
technické, promyšlené. Málem bych napsal mobilní. Jednotlivé úly, tedy spíš včelstva, byly či byla odnímatelná,
„vyndavací a zastamdací“, jak jsme říkali. Očíslované boxy. Určitě jsem zaznamenal číslici vyšší než stovka. Když
byl včelín v plném provozu, muselo to tam hučet – inu, jako v úle.
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Pak čas trhal oponou, chvíli, drahnou chvíli byl včelín zanedbáván až zanedbán, při dalším trhnutí opony obnoven
– ale už bez včel. Česna byla zazděna. Ale vzniklo cosi unikátního. Chtělo by se mi napsat něco nového, ale přitom
starého. Ze starého včelína se stala galerie, galerie dokonce patrová, s ochozem, a místo jednotlivých úlů a včelstev
tam byly (nejen) před mou návštěvou instalovány obrazy. Někdy spíš výtvarná díla; to je můj problém neználka,
jak to popsat nebo nazvat, není-li to ani klasická socha, ani klasický obraz.
Ty obrazy a ona výtvarná díla vytvořila absolventka ateliéru veškerého sochařství a žákyně profesora Kurta
Gebauera Jitka Navratti. Tak ji co chvíli píšou či označují. Po česku Jitka Navrátilová. Netuším, má-li něco
společného s Josefem Navrátilem, který v 19. století vyzdobil salu terrenu liběchovského zámku eposem o Vlastě a
dívčí válce.
Sám jsem byl onou instalací a snovými obrázky stejně unešen, jako býval asi můj dědeček v Pojizeří a pan Rašín
v Liběchově včelami. Jděte se tam podívat – a pak mi řekněte nebo napište, co s vámi staronový včelín udělal.
Červenec 2015

Václav Větvička

O JUDr. Jaromíru Rašínovi a Rašínkách v Liběchově
Pan RNDr. Václav Větvička, Štiřín

Liběchov, červen 2015

Vážený pane doktore,
potkal jsem Vás na nedávné vernisáži Jitky Navrátilové v Rašínově včelíně, přečetl si Váš pěkný komentář – a
kromě toho jsme s mou paní shodou okolností krátce poté navštívili zámek ve Štiříně a jeho park, kde jste nás tři
hodiny poutal svým báječným výkladem, za který ještě jednou moc děkujeme. V komentáři píšete, že Vám
můžeme napsat. Už drahný čas v Liběchově kronikařím, a tak to zkusím několika slovy, totiž o JUDr. Jaromíru
Rašínovi a jeho místních objektech, u nás běžně zvaných Rašínky. Z nich Vás ovšem zaujal právě jedinečný včelín.
Tedy: JUDr. Jaromír Rašín bývá často
zaměňován za svého strýce, prvního
československého ministra financí Aloise
Rašína. „Náš synovec“ Rašín byl generálním
ředitelem Slovanské pojišťovny v Praze, nějak
se zakoukal do Liběchova (bližší okolnosti mi
žel zůstávají utajeny), tehdy též Libochu.
V tomto městečku s přídomkem „hráz na
Labi“, jen několik kilometrů vzdáleném od
Mělníka, srdce Čech, věnného města českých
královen, svého času žili s mírnou převahou
Němci. Téměř až do konce I. ČSR (do r. 1935)
měli v obci svého starostu, MUDr. Arnošta
Fröhlicha.
Zároveň však všichni tři nejbohatší občané Liběchova byli Češi: kromě JUDr. Rašína šlo dále o majitele zámku a
okolních lesů a polí pana Ing. Františka Homolku a továrníka pana Ing. Jaroslava Moučku. JUDr. Rašín během
dvacátých let na severním konci Liběchova „na zelené louce“ vybudoval rozsáhlý komplex budov ve slohu art
deco. Zakomponoval do něj také dvouhektarový park s protékající říčkou Liběchovkou. Posledním dokončeným
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objektem stala se dominantní věž, jakási obdoba věže zámecké. Architektonicky nejpozoruhodnější, alespoň
z dnešního pohledu, je rozlehlý včelín z roku 1926. Podíleli se na něm architekt A. Tomíček, sochař J. Jiříkovský a
malíř J. Míšek. Dvacet šest metrů dlouhá betonová stavba pojala 140 včelstev s roční produkcí dvě tuny medu.
Byla vybavena laboratoří, vědecky tu pracovala manželka J. Rašína MUDr. Kristina Rašínová. Abych se mnoho
nerozpovídal, tak snad jen ještě drobnou zajímavost: pod kopulí včelína se původně skvěl nápis DĚTI SLUNCE
(viz dobovou pohlednici), rozuměj včely. Při obnově nemovitosti v devadesátých letech nápis obnoven nebyl,
původnímu účelu už objekt neslouží…
JUDr. Rašín, jak lze usuzovat z jeho humanitního, nikoli ekonomického vzdělání, pojišťovnu provozně neřídil (na
to měl, jak se říká, „své lidi“), k vlastnictví přišel po svém otci, finančníkovi Viktoru Rašínovi, bratru Aloise
Rašína. Jeho hlavní zájem se ubíral jiným směrem. Byl především bibliofil, shromáždil velkou knihovnu,
obsahující mj. originální spisy Husovy, Chelčického, Komenského, ale třeba i vzácný výtisk talmudu. O věhlasu
knihovny svědčí, že při návštěvě Československa si ji přijel prohlédnout i Rabíndranáth Thákur.
Po Mnichovu připadl Liběchov/Liboch Říši. O tom rozhodnuto dle sčítání lidu před vznikem ČSR, kdy v obci žilo
opravdu o pár desítek Němců více než Čechů. Rašín vida, kam poměry spějí, odjel do Chorvatska, kde na ostrově
Hvar vlastnil vilu – a už tam zůstal. Tam v roce 1951 zemřel a tam je i pochován. Předpřipravená hrobka
v Liběchově, kterou jste také zhlédl, ta poblíž včelína, k uložení ostatků tedy využita nebyla. Svou slavnou
knihovnu, respektive nejcennější část, si patrně odvezl na Hvar, její dnešní osud zůstává nejasný, asi byla
rozprodána. Rozlehlý areál Rašínek po Rašínově emigraci spravovala jeho paní, někdy během války ho údajně
odprodala jakýmsi německým závodům (nic jiného jí patrně nezbylo); proto se po válce stal konfiskátem (a po r.
1989 nebyl restituován jako například zámek či Moučkova vila, dnes pětihvězdičková Rezidence Liběchov ve
stráni nad Rašínkami). Zhruba v polovině objektů se pak usídlila Akademie věd, dnes Ústav živočišné fyziologie a
genetiky; mediálně známý se před časem stal výzkumem metody podvazování rakovinných nádorů (devitalizací)
MUDr. Karla Fortýna. Nyní se sem z fondů EU mohutně investuje v řádu stamilionů! Druhou polovinu Rašínek,
jež byla v bídném stavu, koupil po r. 1989 místní úspěšný podnikatel ve stavebnictví pan Josef Prokopec, velkým
nákladem její větší část asanoval, včetně včelína. Nebýt jeho, nevím, nevím, jak by stavba dopadla.
Tolik stručně o JUDr. Rašínovi a jeho liběchovských
nemovitostech. Doufám, že jsem Vás neunavil a řekl něco
nového. Liběchov je vcelku nádherné místo s přebohatou
historií a věřím, že obě umělkyně, J. Řenčová a J. Navrátilová,
nebudou litovat, že si ho zvolily za své bydlo. Já jako Pražák
z Hrabalovy Libně toho tedy za 35 let každopádně nelituji, právě
naopak, „objev“ obce pokládám za své štěstí z největších.
Nakonec bych na okraj podotknul, že právě letos spatřilo světlo
světa patrně prvé obsáhlejší pojednání o J. Rašínovi v podobě
chystané diplomové práce studentky FF UK Heleny Chalupové
z blízkého Podřipska.
Přijměte prosím takto liběchovský pozdrav a nejvřelejší dík
za Vaše působení ve veřejném prostoru. Pokud byste k nám ještě
kdy zavítal, rád Vás provedu obcí, či přinejmenším alespoň
překrásnou prastarou alejí lípy srdčité (vysazena r. 1780) podél
Kaňkovy křížové cesty i kostelíkem sv. Ducha na vrcholku
stráně, s rozlehlou kryptou a jedinečným výhledem do kraje:
k Mělníku, k Řípu, k Českému středohoří.
Josef Janáček
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Český svaz chovatelů, základní organizace Liběchov
Po dvouleté přestávce jsme opět uspořádali místní výstavu králíků, drůbeže a tentokrát i holubů. Výstava se konala
ve dnech 14. – 15. 8. 2015. Přes počáteční organizační potíže se nám podařilo uskutečnit vcelku dobrou výstavu.
Vystaveno bylo 120 ks králíků, 26 voliér drůbeže a 40 ks holubů. Výstavu i přes tropické počasí navštívilo 130
platících návštěvníků a nespočet dětí, které měly vstup zdarma.
V pátek dopoledne proběhlo odborné posouzení zvířat. Ve 14.00 hod. byla výstava otevřena pro veřejnost. Byly
uděleny tři poháry a sedm čestných cen na expozici králíků, po jednom poháru a třech čestných cenách na
expozice drůbeže a holubů. Výstavu obeslali kromě našich členů také chovatelé ze Mšena, Mělníka, Kralup n.
Vlt., Cítova, Dolních Beřkovic, Tišic, Byšic, Chorušic a Ovčár z okresu Mělník, ze Žitenic a Straškova z okresu
Litoměřice. Celkem vystavovalo 36 chovatelů, za což jim upřímně děkuji.
Pro děti byla manželi Boukalovými připravena hodnotná tombola, tvořená
hlavně množstvím plyšových zvířátek. Slečna Adélka Uhrová připravila
znalostní kvíz z chovu zvířat o ceny. Děti to zaujalo a vyplňovaly s velkým
nasazením, i když někdy za výrazné pomoci rodičů. Jistě získaly nové
znalosti, o což hlavně šlo.
Z našich chovatelů uspěl náš nejmladší chovatel Filip Miřatský, který za svůj
chov králíků zaječích získal cenu pro nejlepšího mladého chovatele. Kvalita
jeho králíků si to opravdu zasloužila a přeji mu, aby v nastoupeném kurzu
pokračoval a stále se mu dařilo.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem našich členům základní organizace, kteří se účastnili přípravy a zdárného
průběhu celé výstavy. Rovněž děkuji městu Liběchov za finanční podporu, bez které bychom tuto výstavu nemohli
uskutečnit. Pokud se našim chovům bude dařit, budeme se snažit tuto výstavu zopakovat i v roce 2016. Tímto chci
vyzvat všechny zájemce o chov drobného zvířectva: Přijďte rozšířit naše řady!
Za chovatele základní organizace Liběchov Miloslav Novák.

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“.
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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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Dogtrekking: závodníci letos prošli i okolím Liběchova
Jára Cimrmran je jistě pro mnoho Čechů známou osobností. Nejinak tomu bylo u účastníků 2.
ročníku dogtrekkingu Po stopách Járy Cimrmana, který se konal 22. srpna a startoval ve
Střížovicích u Štětí. Dogtrekking je vytrvalostní sport pro lidi a jejich čtyřnohé partnery – psy.
Překonávají spolu určitou trasu podle mapy na čas. Vyhrává nejen nejrychlejší čas, ale každý,
kdo trasu ujde. Na oficiálních závodech to bývá i přes 100 km a to už chce opravdovou kuráž!
Ve Střížovicích se ovšem závodilo na trasách kratších – 20 km a 42 km. Ta
delší, maratónská, vedla i přes Liběchov a umožnila všem prohlédnout si
místní zajímavosti – Klácelku, Čertovy hlavy, Hada, Harfenici a další.
Liběchov závodníky přímo uchvátil. Prošlo jím 40 účastníků se psy.
Nerychlejší čas mezi ženami měla Lucie Hübnerová v neuvěřitelném čase 4
hodiny a 47 minut. Mezi muži zvítězil Honza Farkač taktéž v čase 4 hodiny
a 47 minut. Krátká trasa vedla na hrad Helfenburk a v ženské kategorii
zvítězila Kateřina Pokorná s časem 2 hodiny a 33 minut.
Mužskou kategorii ovládl Peter Stolárik s časem 1 hodina a 57 minut. Výkony všech závodníků byly obdivuhodné.
Ještě aby ne, v cíli je čekal výborný guláš a doprovodný program – ukázky psích sportů a aktivit. Za výdělek akce
organizátoři nakoupili krmení a potřeby pro opuštěná zvířátka v útulcích. Spoustu hezkých věcí dovezli a darovali
i sami účastníci závodu a za to jim organizátoři a zejména opuštěná zvířátka děkují. Rozdaly se ceny od štědrých
sponzorů, dopilo se poslední pivo, dojedl poslední guláš a všichni se rozjeli k domovům. Tak zase za rok! Sportu a
psům zdar!
Text Petra Pabišková / Foto Martin Vilím

Krajský přebor v LRU plavané
Ve dnech 12. – 13. 9. 2015 se konaly v Liběchově na břehu Labe (revír Labe 13) rybářské závody, a to krajský
přebor jednotlivců a divize družstev. Z celého Severočeského kraje se zde sjelo na 24 závodníků, aby zde poměřili
své rybářské dovednosti. V kategorii družstev soutěžilo osm družstev, složených vždy ze tří závodníků. Vítězem
v této kategorii se stalo družstvo rybářů WURMA Štětí. V kategorii jednotlivců se stal přeborníkem kraje pan Petr
Šplíchal, který se stal i absolutním vítězem celých závodů, a za toto své umění byl odměněn několika cenami,
včetně poháru města Liběchova, který si převzal z rukou starostky města, paní Ing. Mgr. Zralíkové.
Celým závodům přálo i počasí a perfektní
zázemí, včetně patřičného občerstvení,
zajištěného ze strany spoluorganizátorů, a to
DRS Liběchov, kterým patří velké DÍKY!
Poděkování samozřejmě patří také MO ČRS
Štětí (místní organizace českého rybářského
svazu) pod vedením předsedy pana Martina
Pokorného za organizaci závodů a výběr
našeho města pro letošní ročník.
Všem soutěžícím a organizátorům
DĚKUJEME za pěkné závody a přejeme
mnoho úspěchů do dalších let!
Petrův zdar!

-J. R.-
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Olympiáda seniorek
V červnu se již popáté konala olympiáda – sportovnězábavná soutěž pro seniorky. V kempu SK Liběchov se
sešlo sedm žen, které si zasoutěžily v opravdu
netradičních disciplínách, jako byl například běh
s nákupem na čas. Obratnost pro změnu prověřilo
„servírování“ a házení „knedlíků“ do hrnce. Nechyběl
ani skok do dálky, slalom v dešti s deštníkem nebo
cvrnkání kuliček.
Všechny soutěžící si zaslouží obdiv nejen za fyzickou
kondici, ale hlavně za optimismus a velkou hravost, díky
které společně strávily nevšední den. Zakončení akce
patřilo posezení nad kávou a výborným občerstvením.
Foto Vlaďka Zralíková.

Povodík 2015
Tradiční sportovně-zábavná akce pro dospělé – Povodík – proběhla letos v sobotu 13. června.
Pro ty, kteří ještě nejsou seznámeni s charakterem této akce, ji trochu přiblížím:
Jedná se o každoroční soutěž týmů obcí z povodí Liběchovky. Účastní se obce, které sestaví alespoň jeden tým o
čtyřech členech. Soutěžní disciplíny jsou nejrůznějšího charakteru, od fyzicky náročných – například jízda na
koloběžkách, štafeta v běhu či přetahování lanem – až po velmi odlehčené, například hod syrovým vejcem.
Letošní Povodík se konal v Liběchově, v prostorách aleje a kempu. O putovní pohár bojovalo pět týmů. Počasí
nám velmi přálo, a tak není divu, že panovala výborná nálada a soutěžící podali skvělé výkony.
Umístění jednotlivých týmů:
1. Liběchov, kemp Zahrada – muži
2. Ješovice
3. Sitné
4. Liběchov
5. Liběchov, kemp Zahrada – ženy
Děkuji všem organizátorům za profesionální
přístup a skvělé zvládnutí celé akce.
Obracím se na další lidi, kteří by se rádi
zapojili a utvořili nové týmy pro Povodík.
Příprava soutěže a zápis týmů bude probíhat
na jaře 2016, termín akce bude včas ohlášen
ve Zpravodaji. Už teď se všichni těšíme na
příští ročník.
Za výbor pro kulturu Anna Janatková.
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SPORTOVNÍ KLUB LIBĚCHOV
Fotbalový oddíl
Fotbalisté SK Liběchov rozehráli novou sezónu 2015/2016.
V té loňské se mužům podařilo vyhrát Český pohár okresu
Mělník a v dlouhodobé soutěži z druhého místa postoupit do
III. třídy okresní soutěže. Cíl na tuto sezónu je proto jasný –
udržet kvalitní soutěž i pro příští rok.
Do nového ročníku Sportovní klub opět po dvou letech
přihlásil mládežnické družstvo. V minulé sezóně probíhal
celoroční nábor dětí ve věku 6–10 let, díky němuž se podařilo
sestavit družstvo „starší přípravky“. Kvůli malému počtu hráčů
však bohužel nevyšel původní záměr spojit mládežnické týmy
Liběchova a Vehlovic a přihlásit i družstvo „mladších žáků“
(do 12 let). Nicméně odhodlání zůstalo a doufáme, že se tento
záměr podaří naplnit příští rok. Nábor dětí probíhá opět
celoročně. Přijďte se podívat na zápasy a tréninky a povzbudit
naše sportovní reprezentanty!
Štěpán Hladký

MUŽI
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK

neděle 23. 8.
neděle 30. 8.
sobota 5. 9.
neděle 13. 9.
sobota 19. 9.
neděle 27. 9.
neděle 4. 10.
neděle 11. 10.
sobota 17. 10.
neděle 25. 10.
sobota 31. 10.
neděle 8. 11.
sobota 14. 11.

10:30
10:30
17:00
10:30
13:30
10:30
16:00
10:30
15:30
10:30
14:00
10:30
13:30

SK Liběchov – FC Lobkovice
SK Liběchov – TJ Horní Beřkovice
Sokol Cítov – SK Liběchov
SK Liběchov – Sokol Jeviněves
Sokol Střezivojice – SK Liběchov
SK Liběchov – Start Mlékojedy
TJ Byšice B – SK Liběchov
SK Liběchov – Čechie Kralupy
Vltavan Chvatěruby – SK Liběchov
SK Liběchov – Sokol Záryby B
PTZ Nelahozeves – SK Liběchov
SK Liběchov – Botafogo Mělník
Sokol Dřínov – SK Liběchov

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK
MISTRÁK

pondělí 14. 9.
neděle 20. 9.
neděle 27. 9.
sobota 3. 10.
neděle 11. 10.
neděle 18. 10.
neděle 25. 10.
neděle 1. 11.
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17:00
13:30
13:30
10:00
13:30
13:30
15:00

SK Liběchov – FK Pšovka B
SK Liběchov – Botafogo Mělník
SK Liběchov – FC Mělník
SK Liběchov – TJ Řepín
SK Liběchov – Slavia V. Borek
VOLNO
SK Liběchov – Liaz Vehlovice
SK Mšeno – SK Liběchov
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Oddíl stolního tenisu
SPORTOVNÍ KLUB LIBĚCHOV VÁS ZVE NA
Hráči stolního tenisu již od začátku září opět pilně trénují,
a to každou středu a pátek v místní sokolovně od 15.00 do
17.00 hod.
Před nimi je nelehký úkol: obhájit 3. místo v regionální
soutěži družstev starších žáků. Pokusí se o to Petr Veselý,
Dominik Pokorný, Kristián Horský a Johanka Vítová.
V této sezóně již bohužel nemáme družstvo mužů.
Všichni hráči přestoupili na Pšovku, kde jim byly
vytvořeny lepší podmínky pro tréninky, a utvořili
družstvo Mělník-Pšovka C.
Náš oddíl stále hledá nové hráče. Zájemce z řad mládeže
i dospělých rádi uvítáme na našich trénincích, kde získají
další informace.
Marie Nesměráková

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)
Středa: 14 – 15 hod.

Cvičení pro zdravá záda a aerobní cvičení
Cvičení se koná každou středu od 18.00 do 19.00
hodin v tělocvičně základní školy v Liběchově.
Cvičitelkou
je
akreditovaná
rehabilitační
pracovnice Bc. Petra Konětopská.
Vycházíme z rehabilitačních metod užívaných při
léčbě bolestí páteře. Cvičení je určeno pro každou
ženu, kterou záda bolí, a také pro každou, která
nechce, aby ji v budoucnu záda bolela.
Cena 1 hodiny je od 80 do 110 Kč dle typu zakoupené permanentky (podle počtu zakoupených lekcí).
Podrobnější informace v ordinaci praktického lékaře v Liběchově na tel. čísle 315 697 138.
To, že cvičení pro zdravá záda je pro všechny věkové kategorie, dokazuje foto z našeho letního soustředění.
Těšíme se na Vás!
Kolektiv Ordinace Liběchov.
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Nohejbalový turnaj
V Ješovicích se 18. července 2015 uskutečnil nohejbalový turnaj, kterého se
zúčastnila čtyři družstva. Kromě klání mužů byl připraven ještě doprovodný
program – krátké sportovní soutěže pro děti. Na akci se sešlo více než padesát
lidí. Někteří si zasportovali, pro mnohé další to byla příležitost k setkání a
povídání. Sportovci i četní diváci prožili společně nádherný letní den a domů
odcházeli spokojení.

Olympiáda trochu jinak
Již posedmé se 29. srpna 2015 na hřišti v Ješovicích konala oblíbená Olympiáda trochu jinak. Závodníci mohli
poměřit své síly v následujících netradičních disciplínách:
1. Hod oštěpem – hod oštěpem ze stoje, hod oštěpem ze sedu na židli,
2. vrh koulí – vrh koulí ze stoje, vrh koulí ze sedu na židli,
3. skok z místa do dálky – skok z místa do dálky, skok z místa do dálky se zavázanýma rukama,
4. střelba z luku na terč,
5. kuželky – srážení kuželek ze stoje, srážení kuželek se zavázanýma očima,
6. siamský běh – běh kolem mety ve dvojicích, které měly svázané nohy,
7. běh kolem mety a pak stejnou trasou skok po jedné noze.
Na závěr jsme si vyzkoušeli běh ve čtveřici se svázanýma nohama – a povedlo se!

Pohádkový les
Sobota 5. září 2015 v Ješovicích již popáté
přinesla dětem kouzelný Pohádkový les. Na
malé odvážlivce a jejich doprovod tu čekaly
nadpřirozené a pohádkové bytosti: anděl,
trpaslík, šašek, Křemílek a Vochomůrka, drak a
rytíř, Červená Karkulka, Shrek a Fiona, vodník,
čerti, čarodějnice a Bílá paní.
U čertů se mastily karty, Shrek a Fiona si
připravili lanovou dráhu, Bílá paní nechala děti
stavět cimbuří. A Křemílka s Vochomůrkou
skvěle zahrály holčičky, které ještě vloni chodily
po lese a plnily úkoly – to to letí…

Zveme všechny děti na tradiční lampionový průvod 7. listopadu 2015, sraz v 17.00 hod. u Lípy.
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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 listopadu.
Indická masáž hlavy
300 Kč (PC 350,-) Platí do konce listopadu.
Sleva 50 Kč 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,-)

Liběchovský zpravodaj 4/2015

Stránka 23

Liběchovský zpravodaj 4/2015

Stránka 24

