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ZPRÁVA STAROSTKY MĚSTA
 O víkendu 17. a 18. října se v Liběchově uskutečnilo Svatohavelské posvícení. O podrobnostech ze zákulisí
příprav a o tom, co všechno posvícení návštěvníkům nabídlo, se dočtete na stranách 4–6.
 Od prosince dojde ke změně jízdních řádů autobusů, více informací najdete na straně 2.
 Na konci října bylo dokončeno zateplení budovy Základní a mateřské školy, stavba byla v pořádku předána.
Během stavby byly objeveny další nedostatky (okapy, komíny, střešní plechy, odizolování suterénu apod.), některé
se budou řešit hned v prosinci, některé v průběhu dalších let.
 V říjnu byla předána zrekonstruovaná první čtyři zastavení křížové cesty. Vzhledem k počasí byla ošetřena
vápenným nátěrem a konečná barevná úprava bude provedena na jaře 2016.
 V říjnu došlo ke změně ve složení zastupitelstva – k 30. 9.
2015 rezignoval z pracovních důvodů na mandát zastupitele
města Zdeněk Miřatský, dalším v pořadí byl Ing. Tomáš Kučera,
který rezignoval k 14. 10., pak následovali paní Lenka
Staščáková (15. 10.), Mgr. Jana Zásmětová (16. 10.) a pan
Jaroslav Hoffmann (17. 10.), kteří si postupně převzali informaci
o nově vzniklém mandátu a tentýž den podali písemnou
rezignaci. Posledním kandidátem volební skupiny Pro Liběchov
a Ješovice byla paní Alena Juhászová, která již není obyvatelkou
města Liběchov, a tím pádem její volitelnost do ZM zanikla.
Město Liběchov má 9 členů zastupitelstva, ale od 18. 10. 2015
není devátá pozice ZM obsazena.
 Již nyní připravujeme návrh rozpočtu na rok 2016, abychom nemuseli schvalovat rozpočtové provizorium. Jaké
investice bychom chtěli realizovat, se dočtete na stranách 3–4.
 Uskutečnily se následující kulturní a sportovní akce: Rozloučení s prázdninami v zámeckém areálu, Pohádkový
les v Ješovicích, Memoriál Jaromíra Dostála, Svatohavelské posvícení, koncert na kostelíčku, skautský závod pro
rodiny s dětmi Liběchov plný strašidel, lampionový průvod v Ješovicích nebo Halloween v Kempu Zahrada.
 Během prosince nás čekají další akce, některé z nich již tradiční – rozsvícení vánočního stromku, posezení se
seniory, Putování za Mikulášem v Ješovicích, mikulášská nadílka, adventní koncert v kostele sv. Havla
13. prosince, zpívání na kostelíčku 20. prosince, zpívání koled na Boží Vodě a v Ješovicích u lípy. Pozvánky na
některé akce najdete v tomto vydání zpravodaje.
Na závěr bych chtěla všechny občany Liběchova a Ješovic pozvat na rozsvícení vánočního stromku v neděli
29. 11. v 16.30 hod. Začíná tak adventní čas. Vzpomeňme si v této době na své přátele a udělejme si na ně čas.
Především se věnujme své rodině a svým nejbližším. Přeji Vám všem pohodu a klid, na něž v předvánočním shonu
velice často zapomínáme. Věřím, že nový rok 2016 přinese mnohem více radostí než starostí, už jenom z toho
důvodu, že budeme oslavovat 700leté výročí první písemné zmínky o Liběchově.
Příjemné vánoční svátky a šťastný nový rok 2016!
Ing. Vladimíra Zralíková, starostka města
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Poděkování
Dne 26. 11. 2015 uběhne rok od chvíle, kdy došlo ke změně ve vedení obce. Každý dnes může posoudit, co se za
tento rok vykonalo, či nevykonalo. Také do dalších let nyní plánujeme mnoho dalších aktivit, které vzhledem
k neutěšenému množství městských financí musíme realizovat postupně a s velkou rozvahou.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podílejí na rozvoji našeho města: místostarostům a těm
zastupitelům, kteří se účastní zasedání města. Kromě nich bych chtěla poděkovat zvlášť paní Ivetě Kudriové, která
nezištně pomáhala při převzetí města v situaci, kdy nebyly předány všechny dokumenty a dva měsíce nebylo
vedeno účetnictví. Nevím, jak nejlépe vyjádřit svoje poděkování za to, že paní Kudriová se mnou strávila nespočet
nocí a víkendů na úřadě a obětavě mi pomáhala napravovat chyby, které udělali jiní. Stejně tak bych ráda
poděkovala všem občanům Liběchova, kteří mně a zastupitelům podali pomocnou ruku a přispívají svou činností
k tomu, aby naše město žilo a dále se rozvíjelo.
Ing. Vladimíra Zralíková, starostka města

Změna v MHD: Zrušení autobusové linky č. 475
Od prosince 2015 dojde ke změně jízdních řádů. Bude zrušena linka č. 475, která bude
plně nahrazena linkou č. 369. Linka č. 369 bude zajíždět nejen na autobusové nádraží, ale
od prosince nově také do centra Mělníka, do zastávky Fibichova. Předpokládaný termín
změny jízdních řádů je 13. 12. 2015.
Počet spojů ve směru Liběchov – Mělník bude ve všední dny dokonce navýšen o tři dopolední spoje a ve
směru Mělník – Liběchov o dva dopolední spoje oproti stávajícím spojením. Na těchto spojích již nyní platí
a nadále bude platit tarif MHD. Důchodci nad 70 let využívají všech spojů ROPID zdarma.
Bohužel se stalo, že nespokojený řidič autobusu předával občanům Liběchova nepravdivé informace o tom, že
linka č. 475 bude zrušena z toho důvodu, že město Liběchov neplatilo za autobus a nepodepsalo smlouvu s ČSAD.
Rádi bychom tyto nepravdy vyvrátili: Smlouvu s ČSAD podepsala starostka za město Liběchov již 22. 12. 2014.
Dodatky pro jednotlivé linky č. 475 a č. 369, které vznikly po 10. dubnu 2015 zavedením nových spojů v rámci
PID, byly také podepsány včas, 6. 5. 2015, a mají platnost do 30. 11. 2019.
Za linku č. 369 platí město Liběchov měsíčně 12 083,60 Kč a za linku č. 475 hradí 4 000 Kč. Obě platby jsou
pravidelně strhávány z účtu města každý 11. den v měsíci na základě trvalého příkazu k úhradě.
Městský úřad Liběchov

Dodávka pitné vody
Vážení spoluobčané,
ráda bych vás seznámila se stavem vodovodního řadu, a především s výdaji spojenými s dodávkou pitné vody do
obcí sdružených v Dobrovolném svazku obcí Boží Voda, který vlastní a provozuje vodovod:
250 000 Kč = povinná platba státu za vyčerpané m3 vody z vlastní studny na Boží Vodě
624 000 Kč = náklady za elektrickou energii
903 000 Kč = odborný zástupce a pracovníci zajišťující údržbu vodovodního řadu
355 000 Kč = náklady na účetnictví, evidence, revize, banky, poštovné a další dodavatelské služby spojené
s provozováním vodovodu
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80 000 Kč = povinné rozbory vody
100 000 Kč = opravy, havárie vodovodního řadu
Celkové roční náklady se pohybují kolem 2 312 000 Kč, na vodném by se podle vyčerpaných m3 mělo vybrat cca
2 350 000 Kč. Bohužel je stále veliké množství neplatičů za vodu. Za rok 2014 neplatiči dlužili více než 100 000
Kč, podobná dlužná částka vznikla i v roce 2015 a opět bude nutné ji vymáhat. (Za minulé roky bohužel nemáme
údaje, protože účetnictví bylo neprůkazné, vedené nekvalitně a účtováno na špatných paragrafech. Účetnictví za
rok 2014 bylo kompletně zrekonstruováno, aby bylo možné v roce 2015 pravdivě spočítat DPH a vytvořit daňové
přiznání za rok 2014.) DSO Boží Voda musel v letošním roce přistoupit k tomu, že všechny členské obce přispěly
dohromady částkou 200 000 Kč na účet DSO. Nejpodstatnějším důvodem příspěvku bylo i to, že v minulých
letech nebyla vytvořena na účtu DSO žádná finanční rezerva a bohužel neexistoval ani žádný rezervní fond oprav.
Vodovodní řad je však v havarijním stavu, poruch stále přibývá a bohužel asi bude i nadále přibývat.
Během roku 2015 bylo přistoupeno k mnoha úsporným opatřením, aby se pomalu začala vytvářet finanční rezerva
na postupnou obnovu vodovodního řadu, která by měla začít již v roce 2016:
1. Byly osloveny firmy ohledně dodávky elektrické energie, takže náklady na 1 MWh se v roce 2016 a 2017
sníží; dále byly změněny sazby a sníženy velikosti jističů, roční úspora by v příštím roce měla činit
nejméně 150 000 Kč.
2. V září byla z finančních důvodů ukončena spolupráce se stávajícím odborným zástupcem, na odměně
nově vybraného odborného zástupce se ročně ušetří 243 000 Kč.
3. Již v únoru 2015 byly osloveny laboratoře a na povinných laboratorních zkouškách se již tento rok 2015
ušetřilo 20 000 Kč, a navíc bylo ještě provedeno více povinných zkoušek.
4. Již v lednu 2015 byla změněna měsíční sazba u bankovních poplatků a ušetřily se další 4 000 Kč.
5. V dubnu 2015 byla zrušena pevná linka, jejíž provoz stál 8 400 Kč ročně, ačkoli v průměru byly
provolány 4 minuty měsíčně.
Všichni si musíme uvědomit, že máme výjimečné štěstí: Naše pitná voda z vlastního zdroje je totiž mimořádně
kvalitní a nepotřebuje žádnou další úpravu, kromě povinného přidávání chlornanu sodného. Važme si proto naší
pitné vody a zbytečně s ní neplýtvejme.
Snad výše uvedené argumenty přesvědčí o nutnosti úspor a rozumného hospodaření s vodou i neplatiče a také oni
budou přispívat na pitnou vodu, která je základem života.
Ing. Vladimíra Zralíková, starostka města

Zprávy o dotacích a dalších chystaných projektech
 Od jara očekávanou dotaci z kraje na obnovu chodníků od Akademie věd k poště jsme bohužel neobdrželi.
Město se pokusí znovu požádat o příspěvek v lednu příštího roku buď z fondu kraje, nebo ze SFDI (Státního fondu
dopravní infrastruktury). Dle plánů Ředitelství silnic a dálnic ČR je možné, že se v roce 2016 bude dělat nový
povrch silnice I/9, bylo by tedy potřeba nové chodníky zvládnout před touto akcí ŘSD. Bez dotace je však
realizace chodníků poměrně velkou zátěží pro rozpočet města. Pokud však dotace opět nevyjde, bude město
zvažovat realizaci z vlastních zdrojů.
 Byla opravena čtyři zastavení křížové cesty a staveniště bylo předáno. Nátěr bude proveden na jaře jednak
z důvodů klimatických, jednak proto, že památkáři potřebují více času na pátrání v historických pramenech, aby
zjistili, jaká byla původní barevnost kapliček. Předpokládám však, že jiná než červenobílá křížová cesta nikdy
nebyla. Město bude opět usilovat o získání finančních zdrojů na další zastavení. Zajímavostí je, že nově byly na
vrcholky kapliček instalovány chybějící kříže a že hlavice, která je původně držela, byla zhotovena z jednoho kusu
pískovce.
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 Minule jsme informovali o hotové studii na přechody pro chodce. Po projednání s dotčenými orgány je nyní
v plánu tvorba dalšího stupně dokumentace a získání stavebního povolení. V závislosti na čase, který zabere další
fáze příprav, budeme moci požádat již začátkem roku 2016 o dotaci z kraje či SFDI na přechod u pošty, včetně
úpravy chodníků i zastávek a včetně uličky ke koňským schodům. Do jakého fondu by se žádost podala a zda ne
až v roce 2017, záleží i na tom, z jakého fondu budeme opětovně žádat na chodníky. To je zatím v jednání.
 Dne 16. 11. bylo předáno staveniště akce zateplení ZŠ a MŠ Liběchov. Celá akce stála 5,16 mil. Kč. Dotace z
operačního programu Životní prostředí SFŽP činí 3 mil. Kč. Celkové vyúčtování akce proběhne do konce roku
2015.
 Po získání vyjádření z Národního památkového ústavu a po odborném posouzení stavu budovy č. p. 142
(obchodní dům s lékárnou) činí předpokládané náklady na opravu fasády obchodního střediska 2 mil. korun. Jedná
se o stavbu německé Turnhalle z konce 19. století s bohatě zdobenou fasádou.
Město nechá ještě posoudit stav střešní krytiny, neboť do
střechy na mnoha místech zatéká. V případě, že bude třeba
vyměnit celou krytinu, a ne pouze provést lokální opravy,
město v roce 2016 provede nejprve opravu střechy a celá
fasáda bude muset počkat do roku 2017. Obnova fasády bude
náročná nejen po finanční stránce, ale i z hlediska požadavků
na provedení kvalitní štukatérské práce. Jedná se o pohledově
exponovanou budovu v centru města, proto si zaslouží velkou
pozornost.
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města Liběchov

SVATOHAVELSKÉ POSVÍCENÍ
Město Liběchov se rozhodlo navázat na historickou tradici liběchovské Svatohavelské pouti a uspořádalo první
novodobý ročník Svatohavelského posvícení.
Na organizaci této akce, která byla krokem do neznáma, se aktivně podílel kulturní výbor (Štěpán Hladký, Anna
Janatková, Jaroslav Groh), vedení města (Vladimíra Zralíková, Pavla Veverková, Jan Rodr) a další jednotlivci
s většími či menšími úkoly. Od nápadu k realizaci vedla
ovšem náročná cesta s množstvím koncepcí a nápadů, ze
kterých nakonec vykrystalizovala konečná verze.
Nepřízeň počasí, která v týdnu před víkendovým
posvícením panovala, bohužel odradila od účasti nemalou
část stánkařů, a především majitele pouťových atrakcí,
které měly být umístěny v prostoru velkého parkoviště.
Počasí se naštěstí na poslední chvíli umoudřilo a
umožnilo všem zúčastněným prožít krásný sobotní den
s jarmarkem a doprovodným kulturním programem
v úžasné atmosféře.
Jako první v programu vystoupily děti z naší mateřské a základní školy s pečlivě nacvičeným přednesem básní,
zpěvem písní a hudebně-pohybovým představením. Dále jsme mohli shlédnout herecký výkon mládeže z dětského
domova v Podzimní pohádce. V dopoledním pásmu představení vystoupila rovněž ochotnická herecká skupina
z Ješovic s Příběhem z ješovické historie, ve kterém si zahrála i naše paní starostka. Odpolední program zahájil
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pěvecký sbor Dopravního podniku hl. města Prahy a pokračovaly hudební kapely Bez Klobouku Bos, A. S. M. a
Jack Daniels Band. Všechna představení a koncerty kapel dodaly prvnímu posvícení, konanému po mnoha letech
odmlky, radostnou sváteční náladu. Děkujeme tímto všem účinkujícím i těm, kteří jim pomáhali vystoupení
připravit, za výjimečný zážitek.
Nedělní část posvícení se nesla v duchovní atmosféře kostela sv. Havla, kde proběhla slavnostní posvícenská mše
svatá s hudbou a zpěvem. Po úvodní promluvě o životě sv. Havla byla celá mše sloužena v latině zády k lidu, což
je dnes již velmi neobvyklé. Ohlasy lidí, kteří se mše účastnili, v tomto ohledu bohužel nebyly pozitivní. Avšak
hra na varhany a zpěv byly velmi příjemné a jistě tak zlepšily celkový dojem mše. Celé posvícení pak ukončil
komorní koncert na kostelíčku, pořádaný Spolkem pro záchranu kostelíčka. Na koncertu vystoupil mělnický
pěvecký sbor Chrapot a u nás již dobře známý klavírista p. Jiří Knotte se svou chotí, paní Janou Šillerovou,
violoncellistkou. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem pomocníkům a dobrovolníkům, kteří se na
organizaci a průběhu celého posvícení přímo či nepřímo podíleli. V první řadě určitě panu Františku Homolkovi
za pronájem pozemků, na kterých se posvícení uskutečnilo. Symbolickou částku za pronájem těchto pozemků
navíc pan Homolka přislíbil darovat školní družině. Ve stánku města Liběchova bylo možné zakoupit výrobky i
občerstvení, které pro tento účel věnovali jednotlivci i organizace – Rezidence Liběchov, DDŠ Liběchov, paní
Richtrová, a vše obhospodařovaly neúnavné seniorky – paní Marta Bušková, Marie Nesměráková, Anna
Hranáčová a Věra Řezníčková.
Dále ještě jednou děkujeme všem účinkujícím
v doprovodném programu, které jsme zmínili výše.
Poděkování patří i Kamilovi Pecinovskému za jeho
grafické zpracování plakátu pro posvícení. SK Liběchov
propůjčil bezplatně své prostory k užívání pro
organizátory i návštěvníky. V neposlední řadě je potřeba
poděkovat liběchovským hasičům a pracovníkům města
pod vedením Jana Rodra, kteří se aktivně podíleli na
přípravě a úklidu celé akce, a firmě EMS za pomoc
s elektroinstalací.
Veskrze pozitivní ohlasy a spokojenost návštěvníků zavazuje nás pořadatele k pokračování znovuobnovené
tradice, a pokud to okolnosti dovolí, již nyní Vás zveme na další ročník.
Za pořadatele Štěpán Hladký, Anna Janatková.

Děkuji Vlaďce, starostce města, za myšlenku realizovat
Svatohavelské posvícení. Akci, kterou široko daleko
nikdo nepořádá. Našla „díru na trhu“ a po úspěšném
prvním ročníku se můžeme těšit na ten další, který jistě
přinese nějaké novinky.
Krátké
aftermovie
z
celé
akce
najdete
na www.youtube.com, stačí zadat do vyhledávače
„Svatohavelské posvícení Liběchov“. Potěší určitě
všechny, kteří chtějí na posvícení zavzpomínat, ale i ty,
kdo jej tentokrát – stejně jako já – neviděli a víkend
prožili jinak. Za sebe ale můžu slíbit, že příští rok
přivedu o jednoho malého návštěvníka navíc...

Milé posvícení, děkujeme ti, že jsi bylo. Děkujeme
také počasí, že bylo. Bylo střízlivé. Děkujeme i
návštěvníkům a příchozím, kteří přišli. Děkujeme
pořadatelům, kteří to pořádali, že to pořádali a
velmi kvalitně informovali okolí. Posvícení se neslo
v duchu dvou koňských sil, které křižovaly celou
alej tam a zpět. Vůbec nevadí, že toalety byly na
opačném konci vesmíru. Při jejich hledání jsem se
cítil jako v bludišti, protože jsem dostatečně
nevěnoval pozornost cedulkám. Konečně se začíná
v Liběchově něco dít – a děje se k dobrému.

Pavla Veverková
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Kamil Pecinovský

Ač jsem se v Liběchově narodila a žiji tu celý život, je toto
první posvícení, které si pamatuji. Moc se líbilo mně i
manželovi a děkujeme všem, kteří se o ně postarali. Byla velká
možnost občerstvení, rukodělné práce od dětí byly pěkné a
stánkařů bylo také dost. Škoda, že nevyšlo více atrakcí pro děti.
Doufáme, že se posvícení stane tradicí stejně jako rozsvícení
vánočního stromu. Jsme moc rádi, že se v Liběchově začaly dít
velké změny a moc za to všem děkujeme.
Ladislava Janatková

Když se řekne jarmark, tak se člověku vybaví spousta věcí – stánky s tradičními řemesly, spousta dobrot, veselo a
živo. Slovo jarmark vzniklo zřejmě zkomolením německého slova Jahrmarkt a označovalo společenskou akci, kdy
se obvykle sjížděli obchodníci z větších vzdáleností a nabízeli zde zboží běžně nedostupné. Jarmark byl
privilegiem uděleným od panovníka v souvislosti s povýšením vesnice na městečko.
Jsem moc ráda, že tato tradice je počínaje letošním rokem obnovena. I přes nepřízeň počasí přišlo značné množství
návštěvníků z Liběchova a okolí. Kulturní program byl bohatý. Půvabné bylo vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, vtipné
bylo pohádkové představení mládeže z dětského domova a historický divadelní kus ochotnické skupiny z Ješovic.
Hudebních žánrů zde byla také pestrá škála a každý si mohl vybrat dle svého gusta k poslechu i tanci. Někteří
hudebníci to „rozbalili“ opravdu skvěle a na plácku před pódiem se to hemžilo tanečníky.
Pokud jste se zde pobavili, popili, popovídali si, pokochali se
pěknými výrobky, pochutnali si, pokoupili pár pamlsků a
maličkostí, pak jste si to správně užili, a tak to má být.
A na závěr krátký veršík:
Přestože nám týden lilo,
naši pouť to nezkazilo!
Byla radost, bylo živo,
a komu to bylo vhod,
přijde jistě napřesrok!

Ilona Bílková

Od pamětníků se dovídáme, že v době mezi válkami byly v obci běžně udržovány různé tradice: slavnost
svatodušních svátků – letnic, pouť s procesím po křížové cestě ke kostelíku na vršku, stavění májky a také
podzimní svatohavelské posvícení. V době poválečné tyto tradice zanikly, druhou polovinu 20. století přečkal
pouze rituál tak řečených „čarodějnic“.
Letos na podzim noví zastupitelé spolu s dalšími občany připravili svatohavelské posvícení, čímž tato tradice
obnovena. V sobotu jarmarkem po celé délce aleje od parčíku před Turnhalle až k hřišti fotbalistů, v neděli
koncertem v kostelíku sv. Ducha, pořádaným novým spolkem. Nadto pan farář, administrátor P. Mgr. Anselm
Pavel Kříž, v neděli sloužil u sv. Havla dvě mše, jednu dopoledne, druhou po poledni.
Není třeba popisovat a vypočítávat, co jsme všichni viděli a prožili a co
překonalo, jak se říká, všechna očekávání. K tomu přálo počasí – i ty nahoře
naše prvé posvícení po letech zřejmě dojalo.  Co je třeba: vyslovit obdiv a
poděkování všem šikovným obětavým organizátorům, jejich pomocníkům,
všem účinkujícím, desítkám stánkařů – doufejme, že neprodělali, že se jim
posvícení vyplatilo a objeví se u nás i příště.
-jk- / 20. 11. 2015
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Liběchov sobě – spolek za záchranu kostelíčka
se poprvé představil veřejnosti. Stalo se tak na koncertu, který členové spolku uspořádali v neděli 18. října 2015
jako svůj příspěvek k oslavám liběchovského posvícení a zároveň jako svou první akci vůbec.
Klavírista Jiří Knotte a violoncellistka Jana Šillerová, kteří v kostelíčku vystoupili již potřetí, tentokrát spojili své
síly s mělnickým komorním pěveckým sborem Chrapot pod vedením Marie Maříkové. Ve druhé polovině
koncertu k účinkujícím připojili své hlasy i diváci – a takto zazněly lidové písničky, ale i některé známé skladby J.
Šlitra a J. Suchého nebo J. Ježka, J. Voskovce a J. Wericha.
O
přestávce
se
podávalo
občerstvení: káva, čaj, koláčky a
pro zahřátí i výborná dýňová
polévka. Venku i v kostelíčku
bylo toho dne totiž pořádné
chladno, už se také brzy stmívalo.
Přesto, jak doufáme, to nikomu
z přítomných nepokazilo hezký
zážitek z celého odpoledne.
Děkujeme účinkujícím i všem
divákům, kteří přišli – a těšíme se
brzy na další setkání v kostelíčku.
Již za pár týdnů, před Vánoci…
Členové spolku Liběchov sobě

DĚKUJEME: Pracovníkům Městského úřadu Liběchov v čele se starostkou paní Ing. Vladimírou Zralíkovou za
tisk plakátů, pozvánek, vstupenek a propagačních letáků, dále za zapůjčení lavic, stolů a várnic; za pomoc
děkujeme také místostarostovi panu Janu Rodrovi.  Národnímu muzeu v Praze za umožnění konání koncertu
přímo v působivém interiéru kaple sv. Ducha a sv. Hrobu.  JSDH Liběchov za zajištění hasičského dozoru.  Obci
Cítov za zapůjčení židlí, a zvláště paní Ivetě Kudriové za jejich přepravu.  SK Liběchov za zapůjčení laviček a panu
Ing. Štěpánovi Hladkému za jeho zprostředkování.  Paní Lence Kolářové, spolumajitelce Kempu Zahrada
Liběchov, za dohled nad řádným provozováním našeho občerstvení.  Panu Vladimíru Jiránkovi za
zprostředkování revize elektrocentrály a přípojky a též za zajištění osvětlení kostelíčka během koncertu.  Paní
Renatě Burianové za vytvoření plakátu.  Paní Jitce Novákové za sazbu informačního letáku.  Paní Martě
Buškové, Miloslavě Trojánkové a dalším za pomoc při podávání občerstvení.  Paní Martě Buškové za přípravu
dýňové polévky a slaného pečiva.  Paní Ludmile Dostálové za instalaci květinových dekorací.  Panu Kamilu
Pecinovskému za fotodokumentaci koncertu.  Panu Janu Baloghovi a paní Ing. Ivaně Novákové za zapůjčení
vařičů.  Panu Milanu Buškovi za rychlou pomoc v nouzi: zapůjčení traktoru k vyproštění uvízlého nákladního
vozidla.  Poděkování patří i všem našim rodinným příslušníkům za veškerou pomoc, kterou nám během příprav i
vlastní realizace koncertu poskytli.  Nakonec bychom rádi poděkovali všem dětem i dospělým, jejichž šikovné
ruce vytvořily perníčky a perníkové kostelíčky, ptačí budky, praky nebo květinové vazby a další kouzelné výrobky,
které jsme při koncertu a během liběchovského posvícení o den dříve mohli nabízet. Vaší zručnosti a píle si moc
vážíme.

Informace o činnosti spolku i fotografie z uspořádaných akcí najdete na internetových stránkách
www.kostelicek.eu
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Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka
s podporou města Liběchov
Vás srdečně zve na

Vánoční zpívání
v neděli 20. prosince 2015
od 17.00 hod. v kostelíčku
Můžete se těšit na malé občerstvení: svařené víno, čaj a cukroví.

Během akce si budete moci zakoupit vánoční svícny, adventní věnce,
perníkové ozdoby na stromek nebo vizovické pečivo.

Vydražíme perníkový kostelíček, vyrobený po vzoru oblíbených
„chaloupek“, který letos ozdobí jedinou domácnost v Liběchově.
Může to být právě ta Vaše!

Skautský oddíl Modrá kotva Liběchov bude již tradičně rozdávat
Betlémské světlo – svíčky a lucerničky proto vezměte s sebou.
Přijďte si zazpívat a užít si sváteční čas, těšíme se na Vás!
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Zazpíváme si tyto písně:
Nesem vám noviny
Půjdem spolu do Betléma
Veselé vánoční hody
Jak jsi krásné, neviňátko
Pásli ovce valaši
Tichá noc
Já bych rád k Betlému
Purpura
„Koleda spolku Liběchov sobě“
Narodil se Kristus Pán

MĚSTO LIBĚCHOV
SRDEČNĚ ZVE LIBĚCHOVSKÉ A JEŠOVICKÉ SENIORY NA

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ,
které se bude konat

V SOBOTU 5. PROSINCE 2015

OD 15:00 HODIN V RESTAURACI RAŠÍNKY.
PŘIJĎTE POSEDĚT,
ZATANČIT SI PŘI ŽIVÉ HUDBĚ,
A K TOMU VÁS ČEKÁ MALÉ
POHOŠTĚNÍ.
LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 5/2015
9

LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 5/2015
10

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV
www.zslibechov.cz

Krátké ohlédnutí za Svatohavelským posvícením
Dne 17. října se v Liběchově konalo Svatohavelské
posvícení, během něhož se představili i žáci naší školy se
svým kulturním vystoupením. Naším programem slovem
provázeli Laura Pospíšilová a Lukáš Váchal, žáci 6.
ročníku. Přestože to pro ně bylo poprvé, svého úkolu se
zhostili zodpovědně a s úspěchem.
Součástí akce byla nejen vystoupení různých institucí, ale
též možnost prohlédnout si či přímo zakoupit rukodělné
výrobky, občerstvit se a v příjemném prostředí strávit
sobotní den, který byl organizačně velmi dobře zajištěný
do nejmenších detailů.
Věříme, že se společně setkáme i na dalších podobných
akcích, na které se již teď těšíme.
Mgr. Jana Pravdová

Aktivity ve školním roce 2015/2016

Projekt Mezi generacemi

Divadelní představení, na která nás pravidelně zvala mateřská školka,
se nám loni velice líbila. Divadlo má prostě své kouzlo. A tak jsme
neváhali ani letos a opět jsme se s 1. a 2. třídou připojili k MŠ. Už
jsme viděli dvě představení a ani jednou jsme nebyli zklamaní.

Stejně jako loni i letos probíhá projekt
ve spolupráci s Domovem seniorů
Vidim, který jsme nazvali „Mezi
generacemi“. Jak název napovídá, jedná
se o setkávání žáků naší školy, klientů a
pracovníků DS Vidim při pravidelných
dílnách,
během
nichž
společně
vyrábíme, vaříme, pečeme. Nedílnou
součástí je i sdílení různých zážitků,
životních cest a osudů.

Abychom náš program letos alespoň trochu zpestřili a inovovali, do
plánovaných aktivit jsme přidali přednášku a ukázku práce s dravci a
ve druhém pololetí, jak doufáme, přibude pro 1. stupeň ekologické
představení o ochraně lesů.
Na 2. stupni pokračujeme ve dvou dětmi oblíbených aktivitách.
V projektu „Mezi generacemi“ spolupracujeme s Domovem seniorů
Vidim. Pro tento rok jsme posílili náš tým o žákyně 5. a 6. ročníku.
Chlapci 2. stupně také s novými posilami, tentokrát z 6. a 7. ročníku,
zdárně pokračují ve florbalové soutěži v rámci města Mělník. Loni se
jim dařilo, a tak i letos doufáme v pěkné umístění.
Abychom rozvíjeli manuální zručnost a podporovali fantazii našich
žáků, navážeme i letos spolupráci se SOUZ Liběchov. Jejím
výsledkem budou výrobky připravené během vánočních dílen, které
proběhnou 9. a 11. prosince, zatímco ve druhém pololetí se sejdeme při
velikonočních dílnách.
Kolektiv učitelů ZŠ
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Touto cestou se snažíme v dětech
vzbuzovat úctu nejen k druhým lidem,
ale ke stáří obecně; učíme je pomáhat a
komunikovat se staršími občany. Děti se
nenásilně seznamují se způsobem života
v podobných zařízeních a porovnávají
se životem v kruhu rodiny.
Žáci i senioři si společná setkání užívají
a těší se na ně dlouho dopředu.
Mgr. Jana Tottová
Mgr. Jana Pravdová

Prvouka venku aneb Trochu jiná výuka
Dne 5. 11. 2015 se žáci prvního stupně vydali na badatelské pozorování přírody zpříjemněné
sportem. Ve třídě jsme si vyslechli pohádku o Mrazivci, poté jsme se rozdělili do skupinek, dostali jsme na lístečcích zadání úkolů a vyšli jsme směrem do Želíz, pak do lesa a nakonec zpět ke škole. Během
vycházky jsme měli pozorovat změny v přírodě na podzim a pak jich co nejvíce zapsat. Dalším úkolem bylo najít
větvičky a šišky jehličnanů a listy a plody listnatých stromů. Vybaveni igelitovými pytlíky jsme začali pozorovat a
hledat. Někteří ale stihli i zlobit. Mnozí z nás se nejvíce těšili na buzoly, podle nichž jsme se učili hledat sever. Na
polní cestě jsme zanechali pocestným pro potěchu naše kresby přírodnin, měst, zvířat. Na zpáteční cestě jsme si
zahráli několik her a skočili jsme si z místa do dálky. Skokanem z nejlepších je Matěj Dvořák! Pak jsme ještě
pozorovali s žáky 5. třídy velké mraveniště, ale mravenci byli schovaní a Ferda ještě asi někde putuje. I my jsme
doputovali docela unaveni do školy. Nejlepší badatelskou skupinou byla děvčata pod vedením Jarmily Kubecové.
Na focení se pro samou činnost zapomnělo.
Mgr. Jindra Kleinová

Z NAŠÍ ŠKOLKY

www.mslibechov.webnode.cz

Krajina pod sněhem krásně se třpytí,
teplo domova do dálky svítí,
až všechno utichne, ozve se zvoneček,
láskou a nadějí rozzáří stromeček.

Sovy, dravci a člověk
Dne 21. 10. navštívil naši školku sokolník pan Brož, který zpříjemnil
dětem dopoledne přehlídkou dravců a sov. Jednalo se o zábavný
vzdělávací program s ukázkou živých ptáků. Ti se předvedli v letu a
děti se o nich leccos zajímavého dozvěděly. Mohly si vzít dravce či
sovu na ruku a nechat ho vzlétnout. Pro všechny to byl vskutku
nevšední zážitek, neboť se nejednalo pouze o dravce či sovy malého
vzrůstu, ale k vidění byl například i orel bělohlavý nebo výr velký.

Jablíčkové odpoledne
Dne 27. 10. se ve školce sešli děti se svými rodiči. Společným cílem bylo, aby si
rodiče trochu odpočinuli od všedních starostí a užili si trochu zábavy a odpočinku se
svými ratolestmi. Paní učitelky připravily čtyři stanoviště, kde si mohly děti za
pomoci svých rodičů zhotovit výrobek s tematikou jablka. Hotové výrobky si odnesly
domů a jablíčka z vlny ozdobila na chodbě školy kouzelnou jabloň. Po zhotovení
„jablíčkových předmětů“ čekalo na děti ještě trochu sportu v tělocvičně. Mezitím co
sportovaly, objevilo se pod kouzelnou jabloní překvapení. Děti u stromu zazpívaly písničky a řekly básničky, které
znají o jablíčkách, a stromek jim nadělil sladké odměny.
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Návštěva předškoláků v ÚŽFG Liběchov
Dne 4. 11. se naši předškoláci byli podívat v ÚŽFG Liběchov, kde
právě probíhaly dny otevřených dveří. Ujala se nás paní Zásmětová a
věnovala se nám po celou dobu exkurze. Vysvětlila dětem, čím se v
ústavu vlastně zabývají a kdo u nich pracuje. Následovala ukázka
zvířátek (hadů, myšek, rybiček, čolků, prasat), která zde chovají a
která pomáhají vědcům při výzkumech. Děti se dozvěděly něco o
jejich životě, potravě, rozmnožování. Poté byly připraveny zájmové
aktivity: děti třídily zvířata na lesní, domácí a exotická, poznávaly je
podle hmatu, vyráběly si hada z nafukovacího balonku. Děti odcházely nejen s užitečnými informacemi, ale
odnesly si i omalovánky a sladkou odměnu. Děkujeme všem, kteří se podíleli na programu pro děti, za příjemné a
poučné dopoledne.
Rozsvícení vánočního stromku v Liběchově
Již 29. 11., první adventní neděli, se v Liběchově koná rozsvícení vánočního stromku. Pro tuto příležitost si děti ze
školky připravují písničky a básničky, kterými obohatí program.
Další plánované akce
Mikulášská nadílka ve školce je pro děti nachystána na 4. 12. a Vánoční besídka pro rodiče se připravuje na 17.
12. Možná nás čeká i vánoční vyrábění s rodiči, o datu budeme informovat. A na závěr... Maminky, už pečete
cukroví? Pro inspiraci tu pro vás máme jeden recept:
Rafaelo
Na přípravu potřebujeme:
200 g kokosové moučky a
další moučku na obalení
125 g tuku na pečení
1 Salko
1 balíček mandlí

Rozpustíme tuk na pečení, jakmile lehce zchladne, nalijeme 1 Salko. Vyšleháme do
zhoustnutí. Pozor, Salko nevařit! Potom přisypeme kokosovou moučku.
Dobře promícháme, aby vzniklo těsto.
Necháme těsto v lednici chvíli ztuhnout a pak uděláme kuličky, do kterých zabalíme
mandli a následně ještě obalíme v kokosové moučce.

Radostné prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších, pevné zdraví a mnoho úspěchů v novém roce!
Kolektiv učitelek MŠ.

Taneční kurz pro dospělé v Liběchově
Vzhledem k nedostatku zájemců o taneční pro dospělé
u nás v Liběchově se taneční v tomto roce nekonají.
Páry, které se přece přihlásily, se zapojily do kurzu
probíhajícího v rodinném centru na Chloumku.
Do budoucna však stále platí možnost konání kurzu
v Liběchově.
V případě dostatečného zájmu mohou taneční začít i
na jaře příštího roku.

Připomínám podmínky:
Místo konání: sál restaurace Beseda
Trvání jedné lekce: cca 105 min. s přestávkou
Kurzovné: 1590 Kč/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.
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PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK MODRÁ KOTVA LIBĚCHOV

V září jsme se připravovali na závod Napříč Prahou – přes tři jezy. Jedná se o Mistrovství České republiky.
Liběchov reprezentovaly dvě posádky. Děvčata obsadila 11 místo a posádka chlapců (dva předškoláci a dva
školáci) 21 místo z 22 posádek z celé ČR. Věříme, že příští rok budeme ještě lepší, i když děvčata již budou
soutěžit v kategorii starší žactvo.
Od září jsme se také připravovali na okresní soutěž o historii. Soutěž byla rozdělena na dvě části. Dopolední část
probíhala v Neratovicích, kde hlídky podle mapy hledaly po městě stanoviště, na kterých plnily úkoly. Odpolední,
stěžejní část se odehrávala za městem, kde v zarostlém porostu a členitém terénu se hlídky snažily proběhnout
mezi strážci a získat pět klíčů od pěti svatých. V celkovém hodnocení se naše tři hlídky umístily na 2., 5. a 6. místě
z dvaceti.
Dva týdny na to, 24. 10. 2015, jsme v Liběchově
uspořádali tradiční soutěž rodičů s dětmi, Liběchov
plný strašidel. Zúčastnilo se ho 24 rodinných družstev.
Každé družstvo obdrželo mapu se zaznamenanými
devíti stanovišti. Na stanovištích byla různá strašidla
(vodníci, víly, čerti…). Strašidla soutěžícím dávala
úkoly a za jejich splnění v cíli obdrželi odměny.
Po ukončení soutěže Liběchov plný strašidel jsme se
staršími dětmi odjeli do Neratovic. Zde jsme měli od
neratovických
skautů
zapůjčenou
klubovnu
vybavenou počítači. Nehráli jsme jen týmové
počítačové hry, ale také jsme dětem vysvětlili pravidla
užívání sociálních sítí a jejich nebezpečí, zejména nebezpečí kybergroomingu (chování uživatelů internetu, které
vyvolává falešnou důvěru). Zde jsme i přespali a ráno jeli domů.
Další naší akcí byla Halloweenská zábava pro děti, kterou
jsme pořádali 7. 10. 2015 v restauraci Kempu Zahrada.
Bohužel v Želízích a ve Vehlovicích se konaly obdobné akce
a nepřišlo tolik dětí, pro kolik jsme měli připravené ceny.
Přesto to bylo hezké odpoledne.
Poslední akcí byla Vikingská noc z 16. 11. na 17. 11. 2015.
Děti z oddílu Viking spolu strávily odpoledne plné her a
soutěží. Po společné večeři ve stylu švédských stolů
z doneseného jídla všichni přespali v klubovně.

Těšíme se na další krásné zážitky a všem spoluobčanům přejeme hezké prožití svátků vánočních
a šťastný nový rok 2016.
Mgr. Jaromír Kubec, kpt. přístavu
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O vánočním stromku, letohrádku Špilbochu a nadílce chudým dětem
Vloni byla v Liběchově po dlouhých letech obnovena slavnost rozsvěcení vánočního stromku. Vlastně nejspíš ne
obnovena, ale založena! Dlouhá léta totiž trvala tak dlouho, že ani nejstarší pamětníci – ptal jsem se jich – takovou
slavnost v místě nepamatují, ba ani z doby předválečné.
Jistěže se na Vánoce každoročně stromek zdobil, vesměs
u památníku před obecním úřadem, kde se osvítil
lampičkami, zářícími do zimní tmy. Stromek
ověnčený ozdobami a dárky objevil se však vloni poprvé
a večerní slavnost k prvé adventní neděli se zapálením
svíce na adventním věnci konala se poprvé zrovna tak.
Však kdo se účastnil, vzpomene hojného zájmu a
přívětivé atmosféry kolem rudě žhnoucího železného
koše, při štrůdlu a horkém čaji, ba i s douškem rumu.
Budiž to zaznamenáno s opětovnými díky všem, kteří se
přičinili. Věřme, že slavnost i vánoční zpívání u stromku,
v kostelíku, u křížku na Boží Vodě, u ješovické památné
lípy stanou se v obci přirozenou součástí adventu a
Vánoc.
Spolu s dubnovým pálením ohňů alias „čarodějnicemi“ pak druhou trvalou tradicí, když už například jarní
vynášení Morany, běžné třeba v levobřežních Beřkovicích, zvykem není (pro obec s frekventovanou I/9 šlo by
ostatně o značný bezpečnostní problém).
K vánočnímu stromečku jako takovému pár vět: Jistě to někteří vědí či snadno vědět mohou, neb kdo vládne
internetem, ví dnes všecko , ale přesto bych zde historii stromku krátce uvedl, třeba už jen proto, že – jak se
můžeme dočíst v literatuře i pod příslušnými www hesly – v Čechách je tento zvyk spojen s pražskou Libní, kde
bydlím.
Dlužno předeslat, že zdobení vánočního stromku
pochází z německých měst, z 16. století – ačkoli
existuje i jiná „omílaná legenda“, v níž
figuruje irský opat Kolumbián. Katolická církev
novým jevem zpočátku nadšena nebyla,
shledávala v něm starý pohanský zvyk – Germáni
skutečně prostřednictvím stromů o zimním
slunovratu uctívali boha Wotana, stejně jako
Keltové ozdobenými stromy uctívali boha Slunce.
Zvyk se nicméně postupně šířil v cechovních a
řemeslnických domech, a tak mu církev přitvořila
křesťanskou náplň. Vánoční stromky plnily
ochranitelskou funkci.
Ozdobené větve rozdávali i koledníci. Stromek se zavěšoval nad štědrovečerní stůl, ovšem špičkou dolů.
Tradice vánočního stromku v Čechách je kratší, ale též úctyhodná. Poprvé stromek představil jako překvapení
svým přátelům o Vánocích 1812 ředitel pražského Stavovského divadla Jan Karel Liebich na svém libeňském
zámečku. Součástí Vánoc se jedlička stávala pozvolna, zdomácnění dosáhla až ve čtyřicátých letech 19. století
v bohatých pražských měšťanských rodinách.
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Onen libeňský zámeček, letohrádek, se jmenoval Špilboch (zkomolenina z německého Schildwache), nazýván také
Na Ztracené vartě (což zas jiné pěkné vyprávění o „ztraceném vojáku – Prajzu na stráži“ a libeňské dívce
Madlence, která se do něj zamilovala). Měl čp. 85, stál na stráni na skalním suku v horní Libni, pod Prosekem,
původně ve volné krajině s vinicemi vůkol. Zde vyobrazení z roku 1830, z dnešního pohledu jakoby z jiného světa.
V současnosti po letohrádku nenajdeme ani stopy, leda v názvu ulic Na Stráži, Na Vartě, Čertův vršek. Město se
velice rozrostlo, po idylce dávno veta. Šilboch i skála byly roku 1900 srovnány se zemí, území zastavěno vilkami.
Konečně noticku k chudým dětem.
Jistěže, před desítkami let. Chudých
bylo tenkrát mnoho, mnohým i boty a
teplé oblečení chyběly. Místní spolky
pořádaly pro ně sbírky a vánoční
nadílky. Více se dovídáme zejména
z regionálního tisku. Není zde místa pro
obšírnější citace, připojme tedy alespoň
jednu z mělnického Pšovana, ročník
XXVI, číslo 2 z 26. ledna 1896. „Ú. M.
š.“ je zkratka Ústřední matice školské.
-jk- 11/2015

Masáže Liběchov
pro zdraví a harmonii
Anna Janatková

www.masaze-libechov.cz

tel: 732 745 887

akh@masaze-libechov.cz

Nyní nově masíruji každý čtvrtek na Mělníku – Lázně u Kněžny Emmy – floating.
www.mrtvemorevcesku.cz

Předvánoční akce




Balíček 3 různých masáží
Klasická, Medová, Indická – každá 45min.
5x masáž záda, ruce, šíje
5x manuální lymfodrenáž

900 Kč (PC 1000,-)
1300 Kč (PC 1500,-)
2000 Kč (PC 2250,-)
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SPORTOVNÍ KLUB LIBĚCHOV
FOTBAL – hodnocení podzimní části soutěží
Fotbalisté SK Liběchov mají za sebou první polovinu mistrovských soutěží. Mužský tým se po loňském postupu
opět vrátil do III. třídy okresní soutěže a čekalo se, jak si s kvalitnější soutěží poradí. Pohled na konečnou tabulku
ukazuje, že to v součtu nedopadlo špatně, ale určitě mohlo být lépe. Tým totiž předváděl hodně nevyrovnané
výkony a body „bohatým“ bral a „chudým“ rozdával. Mužstvo dokázalo porazit týmy z popředí tabulky (PTZ
Nelahozeves, Botafogo, Čechii i Lobkovice), ale na druhé straně trestuhodně prohrával s mužstvy z druhého konce
tabulky (Mlékojedy, Cítov, Jeviněves). Umístění v polovině tabulky je tedy odpovídající. Pokud se podaří udržet
tento relativně mladý a perspektivní tým i pro jarní část a pokud se zlepší disciplína, tak kvalitou má mužstvo
určitě i na vyšší příčky.
Konečná tabulka III. třídy mužů – podzim 2015
Po dvou letech opět figurovalo
mládežnické družstvo SK Liběchov
Klub
Z
V R P
S
B
v okresních fotbalových soutěžích, a
1.
Horní Beřkovice
13
12 0 1 57:13
36
to družstvo „starší přípravky“ (do 10
2.
Sokol Střezivojice
13
10 0 3 45:17
29
let). Výsledky a tabulky se v těchto
3.
PTZ Nelahozeves
13
9 0 4 34:32
24
soutěžích nezveřejňují z důvodu
4. BOTAFOGO Mělník
13
7 0 6 28:27
22
výchovy hráčů, ale i trenérů a
5.
Čechie Kralupy
13
7 0 6 31:23
21
veřejnosti. Vede to k omezení honby
6.
FC Lobkovice
13
7 0 6 29:22
21
za výsledky za každou cenu,
7.
SK Liběchov
13
6 1 6 31:39
19
k předčasné specializaci hráčů na
8. Vltavan Chvatěruby
13
6 0 7 23:28
18
určité posty, přetěžování jedněch a
9.
Sokol Záryby B
13
5 0 8 29:34
18
nevyužívání jiných apod.
Pro 10.
Sokol Dřínov
13
6 0 7 17:22
18
většinu hráčů to byly první
11.
Jeviněves
13
4 0 9 18:31
12
zkušenosti s „opravdovými“ zápasy a
12.
TJ Byšice B
13
4 1 8 28:50
12
poprali se s tím důstojně. Proti
13.
Sokol Cítov
13
4 0 9 18:36
11
zkušenějším hráčům sice výkonostně
14.
Start Mlékojedy
13
3 0 10 21:35
11
zaostávali, ale v závěru
soutěže už sehrávali vyrovnanější partie a tyto
cenné zkušenosti určitě zúročí v budoucnu.
Trenéry Štěpána Hladkého a Marka Maláka těší
zejména narůstající zájem mladých fotbalistů
(nyní cca 20 hráčů různých věkových kategorií).
V zimní přestávce by chtěli mladí hráči opět
využít možnost trénovat v tělocvičně DDŠ. Po
vstřícném jednání s ředitelkou DDŠ paní Mgr.
Petrou Šumovou se zdá tato možnost reálná.
Děkujeme.
Motto:
Hra patří dětem a je jejich nejlepším učitelem.
Štěpán Hladký

Mládežnické družstvo SK Liběchov
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Oddíl stolního tenisu
Hráči stolního tenisu od listopadu opět trénují v
tělocvičně místní základní školy. V současné době oddíl
navštěvuje sedm chlapců a tři dívky.
Družstvo žáků již vstoupilo do regionální soutěže. Žáci
během ní odehrají celkem deset zápasů, tři již absolvovali.
I když zatím zápasy se zkušenějšími soupeři prohrávají,
získávají během zápasů cenné zkušenosti a jejich hra se
tak zlepšuje.
Na tradičním Vánočním turnaji si budou moci všichni hráči ověřit svoje herní dovednosti. Pozváni jsou hráči
z mělnického regionu a mohou si přijít zahrát i neregistrovaní hráči.
Marie Nesměráková

Oddíl stolního tenisu SK Liběchov pořádá tradiční

VÁNOČNÍ TURNAJ
v pátek 18. prosince 2015 od 16:00 hod.
v tělocvičně ZŠ a MŠ v Liběchově.
Hrají nejmladší, mladší a starší žáci a žákyně.

Masáže v pohodlí Vašeho domova

FINANČNÍ PORADENSTVÍ
 zprostředkování úvĕrů, spoření a
pojištĕní
 produkty nejvĕtších českých bank a
pojišťoven

- certifikovaný masér

- profesionální masérský stůl
- možnost dárkových poukazů
- cestu za Vámi neplatíte
(okolí Mělníka, Neratovic, Roudnice a Kralup)
---------------------------------------------------------------------------------

 vždy nejvýhodnĕjší produkty na trhu

masáže v délce, která má opravdu význam

Tel.:

 šíje/20min/220 Kč  záda/45 min/430 Kč
 akce do konce roku 2015: záda + šíje/70min/500 Kč

+420 732 209 787
josef.bilek@ovbmail.cz

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

Jiří Šmejkal
tel. 702 690 341
pohodlnemasaze@email.cz
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Vážení spoluobčané, milí sousedé a přátelé,
srdečně Vás všechny zveme na již tradiční předvánoční zpívání u památné lípy v Ješovicích,
které se letos bude konat ve středu 23. 12. od 17:00 hod.
Přijďte si společně zazpívat a popřát hezké svátky!

Ohlédnutí za jedním sportovním odpolednem v Ješovicích
V sobotu 18. 7. 2015 se uskutečnilo sportovní odpoledne pro „ješovičáky“, usedlíky i rekreanty, které se skládalo
z nohejbalového turnaje mužů – Velké ceny Ješovic – a ze závodů dětí. Přítomné manželky, maminky či milenky si
vymyslely vlastní disciplínu, něco mezi nohejbalem a volejbalem.
Úvodem bych se rád zmínil o sportovní tradici staré více než čtyřicet roků. Prakticky každý týden se hraje na
místním hřišti rekreační nohejbal. Z nadšenců, kteří s tím tentokrát začali a pořád ještě hrají, bych jmenoval Jardu
Plice, Frantu Kasala, Miloše Bejra, Zdeňka Groessla, bohužel stejný počet hráčů již mezi námi není. O to
radostnější je skutečnost, že se čím dál víc zapojují mladí muži z Ješovic.
Výjimečnost naší letošní červencové akce nespočívala ve sportovních výkonech, ale v pozitivní emocionální
atmosféře, a to jak v hledišti, tak i na hřišti. Projevy nadšení a radosti bych přirovnal k emocím, které vidíme
v televizi při vrcholných sportovních soutěžích. Zcela se zde naplnilo heslo zakladatele novodobých Olympijských
her pana Coubertina: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Radost dětí z toho, že si mohou zasportovat, a to ještě
před diváky, byla úžasná. Děti potřebují takovéto akce. Úplná bomba bylo zmiňované „dámské sportování“, při
kterém se dámy také ohromně bavily. V hledišti fandili tentokrát muži a smíchu nebylo konce.
K plné pohodě přispělo i krásné počasí a zázemí (občerstvení a hudba), o které se postarali mladší členové naší
nohejbalové party Tomáš Čičmanec, Jirka Prokopec, Lukáš Knotek, Lukáš Vacek a další, stejně jako neúnavný
glosátor dění Honza Tříska starší. Po skončení akce jsme se rozhodli, že na příští Velkou cenu Ješovic pozveme i
zájemce z Liběchova. Sportovci z Liběchova, co vy na to?
Závěrem
bych
chtěl
poděkovat
občanskému
sdružení
v Ješovicích,
konkrétně paní Polákové, za uměleckou
podporu (vytvoření odznaku akce, vyrytí
jmen vítězů přímo na putovní pohár před
jeho předáváním). Tento spolek nám
přispěl i na zakoupení míče – děkujeme!
V neposlední řadě patří poděkování i
Městskému úřadu v Liběchově
za
vylepšení
a
údržbu
Ješovického
sportovního areálu.
Za organizátory akce
Zdeněk Groessl
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Ješovické divadelní vystoupení na Svatohavelském posvícení
V říjnu se v Liběchově uskutečnilo Svatohavelské posvícení. V kulturním programu vystoupila i „skupina
nadšenců z Ješovic“ s krátkým divadelním představením. Námět vycházel z historického příběhu o zavraždění
hraběte Claryho v ješovických lesích, na místě tzv. Hraběcí kaple na bývalé brocenské cestě. Příběh
zachytil pravdivé události, které se nám podařilo vyhledat, a mohu říci, že nás všechny obohatil o nové poznatky.
Na secvičení vystoupení jsme měli velice málo času, proběhly pouze čtyři zkoušky, ale o co méně bylo zkoušek,
tím víc na nich bylo legrace.
Osoby a obsazení
Hrabě Jan Vratislav Desiderius z Clary: Tomáš Řehák
Hraběnka Marie Alžběta, roz. z Kokořova: Luciana Fialová
Dvorní dáma: Martina Kutáčová
Pradlena: Marie Poláková
Páže; spiklenec: Ilona Svobodová
Mladý hrabě z Kokořova; kněz: Filip Fiala
Kuchař, vůdce spiknutí: Ladislav Kutáč
Spiklenci: Michal Synek, Ilona Svobodová
Kůň; pomocník kata: Martin Svoboda
Kůň; kat: Jan Rajman
Hraběcí děti: Eliška Řeháková, Klárka Svobodová
Hraběcí miminko: Kateřina Vivien Fialová

Lampionový průvod
Dne 7. listopadu 2015 jsme se v Ješovicích již posedmé sešli a vydali jsme
se s lampiony na procházku lesem. Letos děti poprvé nedostaly za odměnu
plyšáky, ale mohly si vybrat malé hračky, které jsme získali jako
sponzorský dar. K hračce jsme ještě každému malému človíčkovi dali
sladkosti, které zbyly z pohádkového lesa. Počasí nás nezradilo, takže jsme
nezmokli, i když to vypadalo na pováženou. Všichni dospělí mi dají za
pravdu, že pohled na skupinku rozsvícených lampionů v lese je úžasný a má
své kouzlo.
Texty na této straně: Vlaďka Zralíková

Liběchovský zpravodaj v tištěné podobě je doručován zdarma do všech domácností Liběchova a Ješovic.
Elektronická verze aktuálního zpravodaje i starších vydání je ke čtení i ke stažení na internetových stránkách obce
www.libechov.cz v sekci „Liběchovský zpravodaj“.
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Dokončení kronikářského zápisu z r. 1976 (navazuje na stránky otištěné v Liběchovském zpravodaji 3/2015).
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