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STAROSTKA MĚSTA INFORMUJE…
Vážení občané Liběchova a Ješovic,
nejprve bych Vám všem chtěla popřát klidný a pohodový rok 2016. Nyní v krátkosti shrnu, co se u nás událo od
prosince loňského roku, ale také to, co se už v nejbližší době chystá:









Byla zahájena rekonstrukce prostor bývalé cukrárny, kam bude v brzké době umístěna veřejná knihovna
a turistické informační centrum. Více se o tomto projektu dozvíte na straně 5.
Finišují přípravy dotačních žádostí podávaných na ministerstva a krajský úřad. Podrobnější informace
o chystaných žádostech najdete v článku na straně 5.
Během vánočních svátků byly částečně zrekonstruovány žákovské šatny v ZŠ a MŠ Liběchov, aby zde
mohly být umístěny nové šatní skříně. Byly opraveny elektroinstalace a všechny zdi, včetně vymalování
celého prostoru. Nová podlaha přijde na řadu v závislosti na finančních možnostech buď během letních
prázdnin, nebo v příštím školním roce. Na rekonstrukci šaten se nemalou měrou podíleli i zaměstnanci
městského úřadu.
O vánočních svátcích a počátkem roku jsme museli řešit několik havárií kanalizačního řadu.
Bohužel také na vodovodním řadu došlo k mnoha haváriím, z nichž jedna byla zvláště závažná.
Pro potřeby údržby města byl zakoupen VW transportér a terénní čtyřkolka s příslušenstvím pro úklid
sněhu a prachu.
Probíhá rekonstrukce toalet v ješovické hospodě Na Vidli.
Opravovat se začne střecha tzv. Turnhalle (viz foto), která je podobně jako střechy dalších budov města
ve špatném technickém stavu.
Uskutečnily se tyto kulturní a sportovní akce:









Posezení se seniory v Rašínkách (5. 12.)
Putování za Mikulášem Ješovicích (5. 12.)
Mikulášská nadílka v Rašínkách (6. 12.)
Zpívání koled na kostelíčku, na Boží Vodě a
u ješovické lípy spojené s rozdáváním
Betlémského světla
Šipky na Formance (26. 12.)
Rukodělné odpoledne v Ješovicích
Myslivecký ples v Besedě (15. 1.)
Ples spolku Liběchov sobě v SOU na Boží
Vodě, Liběchov (23. 1.)

Plánované kulturní a sportovní akce: dětský karneval v Rašínkách (27. 2.); reprezentační ples spolku
Liběchov sobě na mělnickém zámku (20. 2.); druhý ročník plesu Vítání jara v Rašínkách (12. 3.).
Ing. Vladimíra Zralíková, starostka města
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CENA VODNÉHO
Mnozí z vás jistě již zaznamenali, že na liběchovském vodovodním řadu dochází častěji k haváriím, více či méně
závažným. Značná část vodovodního řadu je skutečně po letech v havarijním stavu a na jeho opravu jsou potřebné
nemalé finance.
Vlastník vodárny a vodovodního řadu bohužel nemá jinou možnost, jak získat peníze na opravy, než z ceny
vodného. Ta se u nás nezměnila od roku 2008, přestože celorepublikově se cena vodného a stočného každoročně
zvyšuje. Průměrná cena vody v České republice se nyní pohybuje kolem 45 Kč/1m3.
V prosincovém čísle liběchovského zpravodaje jste si mohli přečíst, jak vysoké jsou nutné výdaje pro zajištění
zásobování pitnou vodou oblasti Liběchova, Ješovic, Želíz, Tupadel a Zimoře. Proto letos i DSO Boží Voda musí
přistoupit ke zvýšení ceny vodného. Výpočet se provádí podle metodiky ministerstva zemědělství.
Od 1. 2. 2016 bude cena vodného 33 Kč/m3 plus DPH ve výši 15%.
Jak se bude fakturovat první odpočet vodného po změně ceníku? Odpočet se uskuteční na konci měsíce dubna, čili
po šesti měsících od posledního odečtu. Množství odečtených m3 se rozdělí na poloviny: 1. polovina bude
fakturována za cenu 26 Kč/m3 plus DPH a 2. polovina již za novou cenu.
Věřím, že toto opatření přijmete s pochopením. Vždyť investice do pitné vody je investicí do našeho vlastního
vodovodního řadu, budoucí zisk bude zpětně použit na obnovu zastaralé infrastruktury v našich obcích. Peníze tak
v žádném případě nepotečou ani do rukou cizích podnikatelů, ani do zahraničí, jak se to děje v případě společností
Veolia, ONDEO nebo SUEZ.
Pro srovnání uvádím ceny vodného v jiných obcích:
Mělník, Cítov (Veolia) – 53,24 Kč/m3 v roce 2015, 51,87 Kč/m3 v roce 2014
Mladá Boleslav (VaK Mladá Boleslav) – 45,43 Kč/m3 v roce 2015, 41,92 Kč/m3 v roce 2014
Ústecký kraj (50,1% vlastní Veolia) – 49,20 Kč/m3 v roce 2015, 47,32 Kč/m3 v roce 2014
Čakovičky (provozují sami) – 41,09 Kč/m3 v roce 2015, 41,09 Kč/m3 v roce 2014
Nymburk (provozují sami) – 39,68 Kč/m3 v roce 2015, 39,69 Kč/m3 v roce 2014
Ing. Vladimíra Zralíková, starostka města

Platby za vodné a stočné - důležité upozornění
Vážení občané,
pokud se rozhodnete zaplatit vodné nebo stočné
v hotovosti na městském úřadě, vezměte s sebou
prosím danou fakturu. Velmi tím urychlíte vyřízení
platby, protože nebude nutné zdlouhavě dohledávat
potřebné údaje.
Děkujeme.

MěÚ Liběchov

ÚŘEDNÍ HODINY
MĚSTSKÉHO ÚŘADU V LIBĚCHOVĚ
PONDĚLÍ

8–12

ÚTERÝ

8–12

STŘEDA

8–12

ČTVRTEK

není úřední den

PÁTEK
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8–10

13–17

13–17

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH
ODPADŮ
Obecně závazná vyhláška města Liběchov č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovuje od 1. 1. 2013 poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek ve výši Kč 560,- za rok 2016 je povinna uhradit fyzická osoba:
 s trvalým pobytem v Liběchově,
 cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů a je hlášen
v Liběchově – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Liběchov,
 cizinec, který pobývá na území Liběchova přechodně po dobu delší 3 měsíců – povinnost přihlásit se
k místnímu poplatku osobně na MěÚ Liběchov,
 cizinec, kterému byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců a který pobývá na území Liběchova – povinnost
přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Liběchov,
 mající ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (pokud
již nehradí poplatek dle bodu 1), a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu – povinnost
přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Liběchov.
Termín splatnosti poplatku:
Jednorázově nejpozději do 31. 3. 2016 – nebo ve dvou splátkách, nejpozději do 31. 3. 2016 a 30. 9. 2016.
Poplatek je splatný v hotovosti do pokladny v kanceláři MěÚ v Liběchově nebo bezhotovostně na účet města
Liběchov vedený u KB Mělník, č. ú. 3120171/0100 s variabilním symbolem, kterým je buď číslo popisné, nebo
číslo evidenční.
Za odvoz komunálního odpadu a tříděných odpadů město ročně zaplatí 1 100 000 Kč, na poplatcích od obyvatel
získá pouhých 510 000 Kč. Žádáme proto občany, aby splnili svoji povinnost a poplatky uhradili. Ochrání tím
především sebe a také zbytečně nezatíží zaměstnankyně městského úřadu zvýšenou administrativou spojenou s
vymáháním poplatků. Znovu připomínáme, že poplatek za komunální odpad je podle zákona upřednostněná
pohledávka, tudíž se strhává z platu nebo bankovního účtu. Dále je nutné připomenout, že se dlužná částka podle
zákona znásobuje třikrát a ještě se k ní připočítává exekuční příplatek 500 Kč.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

POPLATEK ZE PSŮ

Velkoobjemový odpad, který se nevejde do běžných nádob na
svoz komunálního odpadu, máte opět možnost odevzdat
v areálu technických služeb v Litoměřické ulici (bývalá lesní
správa).

Sazba místního poplatku ze psů činí
Kč 60,- za prvního psa,
Kč 90,- za každého dalšího psa za rok.
Předmětem poplatku je pes, který je starší
šesti měsíců.
Termín splatnosti poplatku je 31. 3. 2016.
Poplatek je splatný v hotovosti do
pokladny v kanceláři MěÚ v Liběchově
nebo bezhotovostně na účet města
Liběchov vedený u KB Mělník,
číslo účtu 3120171/0100.
Psí známky si majitelé psů mohou
vyzvednout v kanceláři městského úřadu.

Termín odvozu je stanoven na konec února, do 28. 2. 2016
proto můžete kontejner zdarma využít.
Domluvte se prosím se zaměstnanci technických služeb na
telefonním čísle 702 136 427.
Do velkoobjemového kontejneru však nepatří:
suť, zahradní odpad, kovy, elektronika, baterie, pneumatiky,
zářivky a další nebezpečný odpad (barvy, laky, ředidla, léky
apod.).

LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2016
3

Z ODDĚLENÍ MATRIKY
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V květnu 2016 se opět uskuteční vítání nově narozených
občánků Liběchova a Ješovic. Do obřadní síně městského
úřadu tentokrát se svými rodinami zavítají děti narozené
od 1. 4. 2015 do konce dubna letošního roku, které mají
trvalý pobyt na území Liběchova a Ješovic.
Podle zákona o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 sb.)
není úřad oprávněn pozvat děti a jejich rodiče bez jejich
předchozího souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Proto je nutné, aby se rodiče nejprve sami přihlásili na
oddělení matriky Městského úřadu v Liběchově a aby
předložili rodný list dítěte nejpozději do 29. 4. 2016.
Následně už všichni přihlášení obdrží poštou pozvánku
s konkrétním datem slavnosti.
KONTAKT: Oddělení matriky MěÚ Liběchov,
paní Lenka Kühnelová, tel. 315 697 200.
V Liběchovském zpravodaji můžete popřát svým blízkým,
otisknout zde oznámení (svatby apod.) nebo poděkování. Tuto
inzerci soukromého charakteru zasílejte prosím e-mailem na
adresu libechovsky.zpravodaj@libechov.cz nebo osobně zadejte
na oddělení matriky MěÚ Liběchov. K textu můžete připojit také
fotografii. Nezapomeňte však připsat své jméno a kontaktní údaj.

Statistika roku 2015
Matrika, evidence obyvatel, Czech POINT
Sňatky v Liběchově uzavřené
Občanů Liběchova zemřelo
Dětí se narodilo
Osob z Liběchova se odhlásilo
Osob k trvalému pobytu se přihlásilo
Určení otcovství
Duplikáty matričních dokladů
Výpisy z rejstříku trestů
Výpis z rejstříku trestů právnických osob
Výpisy z obchodního rejstříku
Výpisy z katastru nemovitostí
Výpisy z bodového hodnocení řidičů
Výpisy z živnostenského rejstříku
Konverze dokumentů Czech point
Jubilanti 70 let věku
Jubilanti 80 let věku
Jubilanti 90 let věku
Počet obyvatel k 31. 12. 2015

26
7
9
35
31
6
13
69
2
6
45
10
3
11
10
4
2

1 032

UPOZORNĚNÍ: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění, budou
zveřejněny osobní údaje (např. datum narození) pouze o občanech, kteří k tomu dali písemný souhlas. Příklad: pokud občan, jeho rodina či
přátelé chtějí zveřejnit, že v daném měsíci oslaví pan/í XY jubileum 65 let, musí se dostavit na MěÚ Liběchov, na matriku. Zde je nutné
podat písemnou žádost se souhlasem občana, jehož osobní údaje mají být zveřejněny, a tuto žádost opatřit ověřeným podpisem. Další
možností je, aby se na matriku dostavil přímo občan, jehož osobní údaje mají být zveřejněny. Ten zde písemně potvrdí, že souhlasí se
zveřejněním svých osobních údajů. Děkujeme za pochopení.

Vzpomínky na zesnulé uveřejníme podle přání pozůstalých. Tato služba je všem občanům poskytnuta zdarma.
Městský úřad Liběchov

Gratulace jubilantům
Město Liběchov prostřednictvím svých statutárních zástupců nebo zaměstnanců gratuluje našim občanům k 65.,
70., 75., 80., 85. a 90. narozeninám, od 90. let pak každý rok.
Do roku 2014 se chodilo gratulovat jednou za dva měsíce. Od roku 2015 chodíme gratulovat vždy jednou za
měsíc. Protože jubilea a oslavy v jednotlivých rodinách připadají na různé dny v měsíci, přicházíme s gratulací
k někomu přibližně v den jeho narozenin, k někomu trochu „předčasně“, k jinému zase „opožděně“. Bohužel
není v našich silách gratulovat všem jubilantům vždy přesně v den jejich narozenin. Pokud se stane, že
oslavence nezastihneme doma, řešíme to opakovanou návštěvou.
Věřím, že našim občanům gratulacemi přinášíme radost, protože životní jubileum je šťastnou událostí nejen pro
oslavence, ale pro celou jeho rodinu.
Ing. Vladimíra Zralíková, starostka města Liběchov
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ZPRÁVY O DOTACÍCH A DALŠÍCH CHYSTANÝCH PROJEKTECH
S novým rokem se otevírají nové fondy a zároveň nové možnosti, kam směřovat žádosti o dotace. V lednu jsme
podali žádost o dotaci na rekonstrukci žulového schodiště ke škole a na opravu křížku na Boží Vodě z prostředků
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V únoru podáváme šest žádostí, které se týkají opět rekonstrukce chodníku od
úřadu k Akademii věd, další části křížové cesty, dýchacích přístrojů pro hasiče, vybavení nově budovaného
infocentra a knihovny nebo ošetření památných stromů, o kterých pojednává článek na straně 7. Šestá žádost,
podaná za DSO Boží Voda, má pomoci získat peníze na rekonstrukci vodovodního řadu v Horní Zimoři.
Stále probíhá projektová příprava tří přechodů pro chodce a úprava chodníku u pošty a uličky ke koňskému
schodišti. Do května bychom měli získat stavební povolení a na konci roku žádat o dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury.
V průběhu roku budeme připravovat projektové dokumentace na rekonstrukci místních komunikací, abychom
mohli žádat o dotace na konci letošního roku či na začátku roku 2017. V některých případech musíme nejdříve
získat pozemek do majetku města. Jedná se hlavně o cestu ke škole, ulici pod školou či kolem špejcharu v Malém
Liběchově.
Letos by měla být hotová i studie centra města – náměstí a představena veřejnosti.
Již minule jsme psali o plánované opravě fasády tzv. Turnhalle (obchodního střediska). Po posouzení stavu střešní
krytiny a krovů jsme zjistili, že část krovu je třeba vyměnit, opravit komíny, kompletně provést výměnu
klempířských prvků a položit novou krytinu. Práce na objektu začnou tedy nejprve střechou.
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města Liběchov

REKONSTRUKCE KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA
Od prosince probíhá v centru Liběchova, v místě bývalé cukrárny vedle pošty, rekonstrukce prostor pro městskou
knihovnu a turistické informační centrum. Zahrnuje aktuálně více etap, než bylo původně plánováno. Byly zde již
nataženy kompletně nové elektrické rozvody. Při přípravách na malování odpadla většina omítky a odkryté cihly
odhalily vysokou vlhkost zdí. Vzhledem k tomu, že v prostorách bude uloženo cca 1 500 knih, bylo nezbytně
nutné provést sanační práce: odvětrání základů, položení vrstev polystyrenu, betonu a dlažby. Také probíhá
jednání s památkáři o designu nových vstupních dveří a výlohy. Věřím, že rekonstrukci již nic nezdrží a od jara
budou občané moci používat tyto nové prostory.
Slavnostní otevření turistického informačního centra a městské knihovny je naplánováno
na první jarní den v roce 2016 v 15 hodin.
Kdy je první jarní den v roce 2016? Někdo se ve škole učil datum 20. března, jiný 21. března – a oba mohou mít
pravdu. Záleží na tom, jaký rok se zrovna píše. Podle astronomů začíná jaro v ten okamžik, kdy střed slunečního
kotouče stane přesně nad rovníkem a Slunce vstoupí do znamení Berana. A to se v posledních letech děje někdy
21., někdy 20. března. Každý rok se tento okamžik odehrává o necelých šest hodin později (v přestupném roce
o více než 18 hodin dříve). A zároveň dochází k ještě jednomu posouvání – každé čtyři roky tento cyklus nastává
o tři čtvrtě hodiny dříve.
Naposledy začalo jaro podle času v České republice 21. března v roce 2011, do roku 2047 se bude držet na 20.
březnu a v roce 2048 se začátek jara dokonce posune na 19. březen. Na 21. března se první jarní den vrátí až v roce
2102.
První jarní den v roce 2016 začne tedy 20. března, přesně ve 4:30 hod.
Ing. Vladimíra Zralíková, starostka města
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PÉČE O VZHLED MĚSTA A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
Město Liběchov vzhledem ke své rozloze (změřeno cca 10 km2) a materiálnímu vybavení nebylo v minulosti
schopno zajistit adekvátní komunální a zimní úklid. Velký problém představoval dopravní prostředek, protože
dosud používaná Kia je v silně zkorodovaném stavu a již není možno ji opravit. Na setkání zastupitelů města byly
proto zváženy veškeré možnosti, jak zajistit úklid, a byly posouzeny také finanční možnosti města.
Na základě této rozvahy se na začátku roku 2016
povedlo zakoupit ze zahraničí VW transporter, byť
ojetý, ale stále v perfektním stavu. Vozidlo je
šestimístné, a vzhledem k tomu, že i nadále
chceme zaměstnávat pracovní síly z ÚP Mělník, je
svou kapacitou pro naše potřeby ideální. Dále je
vozidlo vybaveno hydraulicky sklápěnou korbou,
která je celá uzavřená. Už se tedy nebude stávat,
aby bioodpad při převážení do kompostárny po
cestě padal. V této souvislosti připomínám
telefonní číslo údržby, kde je stále možnost
domluvit odvoz bioodpadu. Tel.: 702 136 427.
Bylo však nutné vyřešit také celkový úklid chodníků, a to jak v zimním, tak v letním období. Po vyhodnocení
všech možností města byla v lednu zakoupena pracovní čtyřkolka s prodlouženou záruční dobou. Ke čtyřkolce
s pohonem všech kol bylo zároveň zakoupeno příslušenství pro komunální úklid: motorový zametač, sněhová
radlice a přívěsný posypový vozík na 250 kg posypového materiálu (sůl, štěrk, písek). Tato čtyřkolka je i
v nepříznivém zimním počasí schopna zajistit úklid a sjízdnost prudkých kopců, které se nachází v našem městě.
Do budoucna počítáme ještě s nákupem travní sekačky.
Toto vybavení město zakoupilo za celkovou částku
420 000,- Kč.
Ve výbavě města nadále zůstává vozidlo Multicar
M25, které jako nákladní automobil bude využíváno
k přepravě těžších materiálů. Nákladní vozidlo Avia
(v současnosti v depozitu kvůli nevyužití a vysokému
povinnému ručení, u něhož pojištění sahá k 10 000,za rok) bude prodáno, stejně jako vozidlo Kia, které již
ve svém stavu není schopno projít technickou
kontrolou.
Za město Liběchov bych touto cestou ještě rád poděkoval všem
zaměstnancům, a to jak stálým, tak zejména zaměstnancům
zprostředkovaným přes Úřad práce Mělník v roce 2015. Díky
nim se povedlo uklidit mnoho prostranství, která byla po řadu let
zanedbávaná a z kterých se postupem času staly malé skládky.
Děkuji všem, kdo se na úklidu podíleli. Byli to (v abecedním
pořadí): Miroslava Benešová, Jana Dvořáková, Jaroslav Krajíc,
Karel Marvan, Irena Miková a Ing. Jan Říha, za stálé
zaměstnance v roce 2015 Pavel Sapík a Miroslav Dirda, který se
s námi na vlastní žádost v prosinci 2015 rozloučil.
Text a foto na této straně: Jan Rodr, místostarosta města
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Památné stromy – Alej podél křížové cesty
Na základě žádosti města Liběchov z 10. 11. 2015 Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství,
dne 26. 1. 2016 rozhodl o vyhlášení lipové aleje na Kostelíčku souborem památných stromů. Důvodem je historická
hodnota předmětných stromů a jejich význam z hlediska biotopu pro organismy vázané na staré dřeviny.
Na základě požadavku správního orgánu bylo zpracováno posouzení biologické hodnoty lipové aleje evropsky
certifikovaným arboristou Martinem Hnilicou, který je také autorem dendrologického posouzení jednotlivých
stromů v aleji. Z posudku vyplývá, že se jedná o velmi starou alej ve volné krajině, která se vzhledem k minimálním
zásahům stala zajímavým ekologickým prvkem s významnou přírodní hodnotou. Provozní bezpečnost lze zajistit
odborným zásahem a alej může ještě mnoho let s velkým biologickým potenciálem fungovat jako dominanta
křížové cesty. Alej bude označena tabulí se státním znakem ČR.
Počet jedinců: 17 stromů
Druhy stromů: 15x Tilia cordata – lípa srdčitá
2x Tilia platyphyllos – lípa velkolistá
Lokalita: přístupová cesta ke kapli sv. Ducha nad
Liběchovem, která je součástí Polabské naučné stezky
Za vínem a poznáním
Obvody kmenů: 199 – 354 cm
Výška stromů: 5 – 19 m
Výška koruny: 3,5 – 17 m
Šířka koruny: 5 – 17 m
Stáří: 236 let (alej byla vysazena spolu se stavbou křížové
cesty roku 1780)
Zdůvodnění ochrany: historická hodnota, biotop pro
organismy vázané na staré dřeviny
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města Liběchov; foto: Ing. Josef Janáček

Dne 21. ledna 2016 oslavila paní

Kalendář sportovních a
kulturních akcí v Liběchově
a Ješovicích pro rok 2016

VĚRA NEŠTINOVÁ
krásné 90. narozeniny.
Do dalších let jí všichni
ze srdce přejeme
hodně vitality a optimismu.
MěÚ Liběchov

Za
účelem
vytvoření
Kalendáře
sportovních a kulturních akcí v roce 2016,
který bude v dohledné době dostupný na
webových stránkách města, uvítají členové
výboru jakékoliv podněty a nápady od
zainteresovaných občanů, kteří chtějí
pořádat sportovně-kulturní akce nebo
pomoci s jejich realizací.
Výbor pro sport a kulturu: Štěpán Hladký,
Jaroslav Groh, Anna Janatková.
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Vstupenky k dostání od 16. 2., závazné objednávky možné předem na uvedených kontaktech.

Středočeští policisté
hledají nové kolegy

FINANČNÍ PORADENSTVÍ
JOSEF BÍLEK

Je vám minimálně 18 let, máte středoškolské
vzdělání ukončené maturitní zkouškou a jste
trestně bezúhonní? Chcete dělat perspektivní práci, která má smysl a pomáhá celé

-

společnosti?
Kontaktujte nás na tel. 725 575 953,
e-mailem: me.tisk@pcr.cz
nebo na kterémkoliv oddělení policie.
Přihlásit se můžete také osobně
Po-Pá 7:30-15:30 na ÚO Mělník,
Bezručova 2796, Mělník.

zprostředkování úvĕrů,
spoření a pojištĕní
refinancováni hypoték
produkty nejvĕtších českých
bank a pojišťoven
vždy nejvýhodnĕjší produkty
na trhu

tel.: +420 732 209 787
josef.bilek@ovbmail.cz
http://financni-poradenstvi9.webnode.cz
IČ : 03512797
Registrace ČNB : 214579PPZ
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Byl milý ten adventní čas…
Vánoční čas nám počasí příliš nepřipomínalo, a přestože ten den odpoledne hodně pršelo, sešlo se o první adventní
neděli v našem centrálním parčíku značné množství lidí. Účast byla i přes sychravé počasí stejně hojná jako loni.
Lidé postávali v hloučcích a povídali si. Někteří se hřáli u ohňů, které
v počínajícím soumraku dotvářely příjemnou atmosféru. Kdo se chtěl
zahřát také vnitřně, mohl si dopřát výborný „svařáček“, jemuž těžce
konkurovala medovina. Pro děti a abstinenty tu byl horký čaj a
k zakousnutí domácí závin i linecké cukroví. Poptávka byla skutečně
velká, a přestože množství zásob bylo oproti loňsku pořadateli
zdvojnásobeno, bez problémů se vše snědlo a vypilo.
Očekávanému rozsvícení stromku předcházelo vystoupení dětí z MŠ a
ZŠ Liběchov. Děti z mateřské školy přednášely a zpívaly s takovým
nadšením, že se v jedné chvíli málem popraly o mikrofon. Stromeček
barevně svítil do tmy, ozdobený dárečky a výrobky dětí, a lidé se
pomalu rozcházeli do svých vyhřátých domovů.
Kdo ovšem nestihl tuto milou společenskou událost, mohl se zúčastnit
těch dalších. Mohlo to být třeba tradiční zpívání koled. Letos jsme to
na kostelíčku bohužel nestihli, a tak jsme zašli ke křížku na Boží
Vodě. Vůbec jsme nelitovali. Večerem se nesly tóny zobcové flétny
A. Janatkové a společně jsme si zazpívali známé vánoční koledy.
Mezi zpíváním nás Janatkovi pohostili svařeným vínem, které
věnovalo město Liběchov, a cukrovím.
Cukroví přinesly ochutnat i další hospodyňky. Jedna maminka rozdala dětem k jejich velké radosti prskavky.
Po vínečku už jsme všichni zpívali z plných plic. Všichni byli moc milí a vzájemně jsme si popřáli krásné svátky.
Ilona Bílková

Liběchovský betlém

(Na fotografii liběchovského kronikáře Ing. Janáčka byla počítačem
odstraněna rušivě působící lišta uprostřed výlohy.)

Večer 13. prosince 2015 byl v Liběchově během
malé slavnosti odhalen betlém, jehož autorkou je
akademická malířka Jitka Navrátilová.
Rozměrná malba na dřevě našla své místo poněkud
netradičně – ve výloze bývalé cukrárny na náměstí.
Po dobu adventu a svátků i při nevlídném počasí
kolemjdoucím připomínala atmosféru Vánoc. Nyní
je betlém uložen v zasedací místnosti městského
úřadu a k vidění bude opět v předvánočním čase
roku 2016. Zajímavostí je, že podobu svaté rodiny i
obou andělů inspirovaly skutečné tváře lidí
z malířčina okolí. Poznáváte je i Vy?
-av-
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV
Dění v naší škole očima šesťáků
V září jsme v rámci přírodopisu a pracovní výchovy navštívili my a sedmáci výstavu Zahrada Čech, která se
každoročně koná v Litoměřicích. Protože jsme zde nikdy nebyli, netušili jsme, co máme očekávat. Byli jsme však
nadšeni. Cesta vlakem uběhla rychle a byla velmi příjemná. V areálu výstaviště jsme si prohlédli různé druhy
plodin a rostlin. Dívky obdivovaly nové i tradiční kosmetické výrobky. My chlapci jsme se nemohli vynadívat na
zahradní techniku. Kulturní vystoupení a ochutnávka nám neznámých pokrmů byly závěrečnou tečkou za naší
exkurzí.
I letos jsme si jako každý rok mohli vyrobit vánoční dekoraci. Novinkou pro nás bylo to, že jsme zůstali v naší
škole a pracovali jsme v zrekonstruované dílně. S výrobou vánočních věnců nám pomáhala paní Kuličová z SOU
Liběchov, které bychom touto cestou rádi poděkovali za trpělivost a ochotu.
V předvánočním týdnu jsme my, žáci 6. třídy, navštívili
Regionální Muzeum v Mělníku, kde jsme shlédli výstavu
na
téma
Advent
a
Vánoce
v
zemi
Joulupukkiho. Dozvěděli
jsme
se
zajímavosti
o vánočních zvycích ve Finsku, o historické provázanosti
s Českou republikou a podrobnosti o této severské zemi.
Na závěr prohlídky jsme si složili Mumínky a
Joulupukkiho. Joulupukki je finská vánoční postava,
připomínající kozla.
Před odchodem z muzea jsme si prošli výstavu vláčků
z Merkuru. Tato expozice nadchla hlavně chlapce, ale
možnosti složit si vlastní konstrukci využily i dívky.
Nám všem se tato akce velmi líbila a domů jsme odjížděli
spokojení.
Krátce po Novém roce jsme se vydali s kamarády z druhého
stupně do koncertního sálu Rudolfinum. Svátečně nastrojení
jsme se sešli v Liběchově a společně pokračovali do Prahy.
Na programu byla Rapsodie v modrém neboli Rhapsody in
blue. Nejprve jsme se dozvěděli něco o životě George
Gershwina a době, ve které žil. Po krátké přestávce
následoval samotný koncert. Pro většinu z nás to bylo první
setkání s vážnou hudbou, které v nás zanechalo hluboký
umělecký zážitek.
Všechny dosavadní akce se nám moc líbily a doufáme, že se
budou opakovat i v dalších letech a že přibudou i nové.

Články o dění ve škole napsali žáci 6. třídy ZŠ Liběchov s pomocí paní učitelek Ing. Lucie Orvošové, Marie
Polákové, Mgr. Jany Pravdové a Mgr. Jany Tottové.
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Z NAŠÍ ŠKOLKY

www.mslibechov.webnode.cz

Bílé vločky, bílé nebe,
sotva spadnou, již nás zebe.

Vločky, vločky, ach to láká,
postavit z vás sněhuláka!

Vločky, vločky, jak jste hbité,
škoda, že se rozpouštíte.

V minulém čísle jsme Vás informovaly o tom, co děti ve školce čeká před vánočními prázdninami. Teď tedy
přinášíme malé shrnutí.
Mezi děti zavítal začátkem prosince Mikuláš se svými pomocníky. I když se některé děti trošku bály a ukápla i
nějaká slzička, Mikuláš byl moc hodný a každému věnoval balíček dobrot. Některé děti slíbily, že nebudou zlobit,
že budou lépe jíst, samy se oblékat… a potom společně zazpívaly písničku a řekly básničku.
V posledním týdnu před prázdninami navštívil
školku Ježíšek. Když děti přišly ze svačinky, pod
ozdobeným stromečkem na ně čekala kupa dárků.
Měly možnost si s nimi hned pohrát a bylo vidět, že
je zaujaly i potěšily. Následně do každé třídy MŠ
putovaly nějaké nové hry, hračky a pomůcky.
Poslední předvánoční akcí byla besídka pro rodiče.
Rodiče se usadili do tělocvičny a děti za pomoci
paní učitelek ukázaly, co se za ty čtyři měsíce ve
školce naučily. Besídku hodně ovlivnila vysoká
nemocnost dětí, ale i tak to bylo zdařilé vystoupení.
Povedlo se navodit pohodovou sváteční atmosféru
a pak už se děti nemohly dočkat vánočních prázdnin a nadílky doma pod stromečkem.
V lednu za dětmi přijelo loutkové divadélko – Lenčiny zpívánky. Představení bylo plné známých písniček, do
jejichž zpěvu se s nadšením zapojily všechny děti.
Ve středu 13. ledna 2016 proběhlo další setkání předškoláků
se školáky. Téma Školičky č. 3 znělo „Ptáci v zimě“. Čas,
který spolu děti a žáci tráví, není příliš dlouhý, přesto toho
stihnou opravdu hodně. Tentokrát se společně se seznámili
s různými druhy ptáků, kteří u nás zůstávají přes zimu,
prohlédli si je na obrázcích, povídali si o jejich způsobu
života, zbarvení a o tom, jak jim můžeme v zimě pomáhat.
Dozvěděli se, čím je můžeme, nebo naopak nesmíme krmit,
jak který ptáček zpívá. Zaznělo i několik písní a básní
o ptácích. Jelikož jsme měli toto téma i ve školce, nebylo
pro předškoláky vše nové, některé věci znali a občas školáky
i doplňovali.
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V druhé polovině setkání si každý vybral ptáčka dle své volby a vybarvil ho. Někdo přidal i krmítko a něco do
zobáčku. Na závěr jsme se všichni přesunuli do prvního patra budovy školy a paní učitelky naaranžovaly výrobky
dětí a žáků na velkou nástěnku vedle tělocvičny. Ještě dnes se u ní zastavují děti s rodiči, poznávají jednotlivé
druhy ptáků a povídají si o nich. Už se těšíme na Školičku č. 4. Copak bude za téma?
Následující týden čekal předškoláky zápis. Od září
navštěvovali jednou měsíčně děti ve škole, aby se seznámili
s prostředím školy, s paními učitelkami a s novými
kamarády. Zápis proběhl ve známém prostředí, se známými
tvářemi a myslíme, že všechny děti u něj uspěly. – Tímto jim
gratulujeme a přejeme zdárné zvládnutí školní docházky.
Co plánujeme?
19. 2. (Pá) – Karneval v MŠ; 22. 2. (Út) – Divadélko
Koloběžka; Školička č. 4; Pokračování keramiky pro
starší; 23. 3. (St) – Velikonoční poklad; 31. 3. (Čt) –
Hovory se zvířaty (netradiční výukový program).
Kolektiv učitelek MŠ
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PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK MODRÁ KOTVA LIBĚCHOV

Jako každý rok jsme i letos na Vánoce uspořádali skautskou Vánoční besídku. Sešli jsme se dva dny před Štědrým
dnem v 15:30 v naší klubovně u školy. Každý si s sebou přinesl nějaké to cukroví, aby se podělil o to, co doma
upekla maminka či tatínek, a posadil se ke stolu v očekávání, co se bude dít. Vánoční atmosféra klubovny byla
dokreslena vánočním stromečkem a koledami, které hrály z reproduktorů přineseného počítače. Následně byla
vyhrazena půlhodina na ochutnávání přineseného cukroví, při které se zároveň čekalo na příchod opozdilců.
Jakmile jsme byli všichni, začali jsme s vánočními zvyky. První na řadě bylo pouštění lodiček z ořechových
skořápek, ve kterých byla zapálena svíčka. Děti nadšeně sledovaly, kam jejich lodička pluje, koho se drží, nebo
jestli je u břehu či uprostřed vody. Dalším zvykem bylo rozkrajování jablíček, na které navazovalo házení
pantoflem a lití vosku do vody. Některé děti přinesly pro své kamarády malé dárečky, a proto bylo další kratochvílí
jejich rozdávání mezi sebou. Po chvilce volné zábavy, která byla vyplněna hlavně povídáním, jsme zpívali koledy,
a následně jsme šli ven zahrát si pár her. Když jsme dohráli, byl vyhlášen konec akce a všichni postupně odcházeli
domů. Akce se vydařila a všichni byli spokojení.
V průběhu listopadu, prosince a ledna jsme nezaháleli. Dne 7. listopadu jsme pořádali Halloweenskou párty. 20. –
22. listopadu jsme byli na výpravě v Nymburku. 5. prosince jsme společně zašli do Liběchovského lesa, kam jsme
donesli potravu pro lesní zvěř. 6. prosince jsme, spolu s městem Liběchov, organizovali Mikulášskou nadílku
v Rašínkách. 19. – 20. prosince jsme vyrazili na výpravu do Neratovic, kde jsme přespávali ve velikém stanu,
zvaném jurta, v lesní školce Dubínek. Ještě tentýž den, co jsme se vrátili, tedy 20. prosince, jsme během zpívání na
kostelíčku rozdávali Betlémské světlo.
Betlémské světlo jsme rozdávali také při zpívání na Boží Vodě u
křížku a v Ješovicích. Již 9. ledna jsme se pak zúčastnili skautské
soutěže Prahou plnou strašidel, každoročně pořádané na Starém
Městě a Malé Straně. Soutěž spočívala v hledání strašidel
poschovávaných po Praze. Klíčem k jejich odhalení byly papírky
se zašifrovanými ulicemi, kde se strašidla nacházela. Kromě těchto
akcí, které jsme pořádali, máme každé úterý (děti od 4 do 7 let) a
každou sobotu (děti 8–14 let) v klubovně schůzku. Zde si děti hrají
a učí se skautským dovednostem.
A co dál? Organizujeme okresní kolo
celostátního skautského závodu vlčat a
světlušek, který se koná každé dva roky a je
pořádán vždy jedním ze středisek v okrese.
Letošní ročník připadl právě na náš přístav, a
proto jsme se horečně pustili do příprav. Dále
se můžete těšit na karneval, který se bude
konat 27. 2. 2016 v Rašínkách.

Ondřej Chlebovský

LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2016
13

LIBĚCHOV SOBĚ – SPOLEK PRO ZÁCHRANU KOSTELÍČKA
Vážení podporovatelé našeho spolku, občané Liběchova, milí přátelé,
zdravím Vás v roce 2016, do kterého bych Vám všem chtěla popřát hodně zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti.
Děkuji Vám všem za podporu našeho spolku: jak za finanční dary, kterých si nesmírně vážíme, tak za Vaši
nezištnou pomoc při pořádání akcí pro veřejnost. Děkuji Vám také za Vaši účast na našich koncertech, zpívání a
plesu, kterou vnímáme jako nejvyšší ocenění naší práce, kterou do organizování akcí vkládáme a která je nám
zároveň koníčkem. Jsou to pro nás „dny sváteční“, během nichž jsme se zatím snažili představit se veřejnosti a
seznámit občany s našimi cíli. V roce 2016 nás ovšem čekají i „dny všední“, které se budou týkat našeho hlavního
cíle, a to pomoci městu Liběchovu při získání kostelíčka do vlastnictví města a následná pomoc při financování
jeho opravy. Toho nelze dosáhnout bez spolupráce města a spolku ani bez široké podpory občanů. Pokud jsem
měla možnost vyrozumět, existuje zde opodstatněná obava občanů i zastupitelů z velké finanční zátěže, kterou by
vlastnictví kostelíčka přineslo. Domnívám se, že je proto třeba co nejreálněji vyčíslit, kolik by oprava kostelíčka
stála, a zvážit, jaké jsou možnosti financování této opravy. Odhad bude jistě rámcový, ale již by to bylo reálné
vodítko. Možností financování je několik:
veřejná sbírka, dary spolku, dotace a
samozřejmě též financování z rozpočtu
města. Spolek Liběchov sobě je připraven
přispět co možná nejvyšší částkou, kterou
bychom naší činností mohli získat.
Inspirovala nás zejména činnost Mělnického
okrašlovacího a osvětového spolku, kterému
se povedlo soustředit pouze sbírkovou
činností
na
rekonstrukci
varhan
neuvěřitelných deset milionů korun. Sama
jsem překvapena zájmem občanů, a to i
z okolních či vzdálených obcí a měst, o náš
kostelíček. Na transparentní účet spolku tak
nepřispívají pouze místní občané. Jsem proto
ráda, že již proběhlo jednání mezi radou
spolku a zastupiteli města a že se připravuje
smlouva o spolupráci mezi spolkem a
městem.
Věřím, že oprava kostelíčka je při spojení
všech sil věc reálná, i když jistě nebude
snadná. Věřím v sílu občanů Liběchova,
neboť již v minulosti opravu kostelíčka
liběchovští zvládli. Věřím, že nejsme o nic
horší než naši skvělí předci, kteří dali
Liběchovu jeho krásnou tvář. A dokázali ji
udržet.
Těším se na další setkávání a spolupráci
MUDr. Lucie Žáčková
za spolek Liběchov sobě
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Z NAŠICH KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
Zpívání na kostelíčku
V neděli 20. prosince jsme se v kostelíčku sešli, abychom si společně
zazpívali koledy a vánoční písně. Svými hlasy nás podpořily nejen děti
z liběchovské školy, které měly pro tento večer připravené vystoupení, ale
i několik členů mělnického pěveckého sboru Chrapot. Symbolicky zazněla
též krásná lidová koleda Vím já kostelíček. Přestože do mrazivé „ladovské
zimy“ měl loňský advent daleko, všem nakonec přišel vhod horký čaj i
svařené víno, které věnovalo město Liběchov, pochutnali jsme si také na
cukroví a vánočce. Ke koupi tu byly výrobky s vánoční tematikou, a to jak
z perníku či vizovického těsta, tak z přírodních materiálů. Skautský přístav
Modrá kotva Liběchov rozdával Betlémské světlo, které si lidé
v lucernách mohli odnést domů.

Náš první ples
V sobotu 23. ledna 2016 jsme společně s městem Liběchov uspořádali
ples. V sále SOU na Boží Vodě po celý večer hrála skvělá kapela Jack
Daniels Band ze Štětí, která pro zhruba stovku tanečníků a posluchačů
vybírala melodie snad ze všech hudebních žánrů. Parket se plnil stále
víc a víc, nakonec i bohaté občerstvení a tombola, o kterou byl
obrovský zájem, přispěly k tomu, že se někteří lidé domů rozcházeli až
nad ránem.
V průběhu večera jsme navíc úspěšně vydražili obraz akademické
malířky Jitky Navrátilové, členky našeho spolku, a na transparentní účet
pro kostelíček tak přibylo 2 500 korun. Pokračovali jsme také v udílení
ceny „Popelka“ („Popelák“), která je určena lidem, bez jejichž obětavé
pomoci by spolek nemohl pracovat. Při vánočním zpívání se prvním
oceněným stal pan Vladimír Jiránek, na plese cenu převzala paní
Ludmila Dostálová. Oběma gratulujeme a děkujeme!

Dary do tomboly nám poskytly firmy:
Lázně u kněžny Emmy, Mělník; Lékárna Centrum, PharmDr. Petr
Krpálek; Drogerie Liběchov, Markéta Gregorová; Řeznictví
Liběchov, Ivan Dvořák; Solar Comp, s. r. o., Kladno; Včelařské
potřeby APISO.CZ, Mělník; Zahradnictví Petro, Mělník-Mlazice.
Všem děkujeme!
Členové spolku Liběchov sobě

LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2016
15

Závěrečná
dražba
perníkového
kostelíčka přinesla na transparentní
účet, kde se shromažďují peníze na
opravu kaple sv. Ducha, 3 000 korun.

Děkujeme všem institucím, firmám i
jednotlivcům, s jejichž podporou a
pomocí se nám daří pořádat akce
pro veřejnost. Při vánočním zpívání
na kostelíčku a lednovém plese to
byli:
Národní muzeum Praha
Město Liběchov a starostka města
Ing. Vladimíra Zralíková
Zaměstnanci Městského úřadu
Liběchov
Skautský oddíl Modrá kotva Liběchov
JSDH Liběchov
Lenka Kolářová a Camp Zahrada
Liběchov
Marie Brožová a Restaurace Beseda
Jiří Prokopec
Sbor Chrapot, Marie Maříková
Jack Daniels Band Štětí
Mgr. Jana Pravdová, ředitelka ZŠ
Mgr. Helena Zajíčková Vajdlová
Děti ze ZŠ Liběchov
Jan Balogh
Josef Bílek
Jan Bína
Marta Borovičková
Marta Bušková
Ludmila Dostálová
Josefa Feiderová
Vladimír Jiránek
Marie Kubecová
Marie Mikešová
Jitka Navrátilová
Marie Němcová
Jitka Nováková
Kamil Pecinovský
Jarmila Poláčková
Věra Řezníčková
Jan Rodr
Blanka Veverková
Věra Vítová
Václav Zejda
…a naši rodinní příslušníci

Červená kaplička (Rote Kapelle)
a pramen „U Glorietu“
na Boží Vodě v Liběchově
Celé jedno století, od roku 1709 do roku 1801, vlastnili
Liběchov Pachtové z Rájova: Nejprve Jan Jáchym, hrabě
Pachta (do roku 1742, kdy zemřel ve válce jako rukojmí
Francouzů), poté 56 let (!) jeho syn Karel Hubert (do roku
1798) a vposledku pouhé tři roky vnuk Jan Josef (ten roku
1801 prodal panství Jakobu Veithovi).
Zvláště Jan Jáchym, vlivný český barokní šlechtic, roku
1721 povýšený na říšského hraběte, muž výjimečného
rozhledu a zájmů, projevil se – a nejen v Liběchově – jako
velkorysý stavebník. Z jeho doby pochází přestavba okrouhlé
liběchovské renesanční tvrze v barokní zámek s rozlehlou
zahradou a sochařskou výzdobou z Braunovy dílny, dnešní
kostel sv. Havla, dnešní fara, sochy světců sv. Jana
Nepomuckého, sv. Vojtěcha, sv. Floriana a sv. Antonína, ale i
pivovar, mlýn aj.
Foto ze srpna 1996, 4. rok po opravě.
Syn Karel Hubert šťastně navázal na stavební počiny svého otce. Vedle zámku nechal postavit konírnu („pro 4
x 8 koní“), od dolního kostela sv. Havla k hornímu kostelu sv. Ducha křížovou cestu s lipovou alejí, geniálně
lemující obzor náhorní plošiny s rozsáhlým opukovým lomem – a zvelebil nedaleké místo, bohaté na vyvěrající
minerální prameny. Nazváno Boží Voda (něm. Geweihtenbrunn, tj. posvěcená studna).
Nad velmi silným pramenem (údajně 50 vteřinových litrů) byla roku 1750 postavena v empírovém slohu kaple
Panny Marie. Od zámku zřízena stromy lemovaná cesta („alej“). Vedle kaple penzion, původně s mansardovou
střechou, a také – v slohu barokním – sklep zasazený do stráně (datován 1755), a to k uchování piva, vína a
dalších potravin. Později v roce 1804 přistavěl další majitel panství Jakub Veith v úrovni kaple koupelové lázně.
Všechny tři objekty jsou dosud zachovány, jakkoli dva z nich, lázně a kaple, zasloužily by opravit, spolu
s rozpadající se ohradní zdí.
Východně od lázní pod kopcem, nejspíš až později nazvaným Jindřiška (něm. Henriette), nad dalším vydatným
pramenem, pravdaže mnohem slabším, vystavěn gloriet, a to Janem Jáchymem Pachtou v roce 1734. Vzniklá
„studánka“ se také „úředně“ nazývá U Glorietu, byť se v místě takový název nepoužívá. Ono krásné stavební
dílko běžně jmenováno Červená kaplička (něm. Rote Kapelle). Odtud také na mapách vyznačené jméno
pomístní U Červené kapličky (Bei Rote Kapelle). O kapličku ale zřejmě nikdy nešlo.
V literatuře nalezneme tyto údaje o sestupném vteřinovém průtoku v posledních sedmdesáti letech: 1929 – 5,1 /
1969 – 5,1 / 1979 – 2,3 / 1989 – 1,0 / 1993 – 0,8. V poslední době se však průtok opět zvýšil. Pramen dnes
vyveden a podchycen do odtokové roury mimo gloriet na dvou místech, asi dvacet metrů vzdálených v
oploceném rybářství, vyhlášeném chovem pstruhů.
Kaplička byla postavena u cesty do Želíz. Svého času plnila údajně též funkci zastávky dostavníku (úkryt před
deštěm, větrem, prudkým sluncem). Při pozdější stavbě císařské silnice (1829–1849) a následném rozšiřování
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komunikace (dnes velmi frekventované silnice prvé třídy I/9 na Dubou a Českou Lípu), včetně jejího navýšení
násypem čili pešunkem, zůstala „potupně“ utopena dva metry od okraje silnice čili pangejtu a zároveň hluboko
pod náspem. (Nedaleká Bílá kaplička renovaci silnice nepřečkala vůbec.) Za dlouhá desetiletí nezájmu už téměř
odepsaná stavbička byla přec jen v roce 1992 zachráněna. O opravu a posunutí alespoň o další dva metry od
silnice zasloužil se zejména tehdejší mladý místostarosta obce pan RNDr. Petr Roth – patří mu za to dík!
Vlastní práce provedla firma NOVA pana Petra Pěnkavy z Kralup
nad Vltavou, orientovaná na opravy stavebních památek. Posunutí
od silnice ujala se spolupracující firma MURUS, specializovaná na
opravy statických poruch památkových objektů. Gloriet byl sevřen
do klece a malou mechanizací přesunut o cca tři metry na předem
připravenou betonovou desku. Krásný kovaný dvojitý kardinálský
(patriarší) kříž pro vrcholek glorietu vyrobil – a to zdarma –
mšenský umělecký kovář pan Luboš Martínek. Ačkoli už po pár
letech od opravy část omítky praskla a odloupla se, ačkoli starost
obce o údržbu okolí kapličky je tak jak před opravou dosud opět
nulová (věřme, že po volbách v roce 2014 se to změní), přesto
kaplička stále stojí, nezanikla...
Mimochodem: oprava včetně posunutí nebyla financována z
privátních zdrojů ani nebyla vyhlášena veřejná sbírka, gró se téměř
nedotklo ani rozpočtu obce.

Z celkových nákladů 202 000 Kč uhradil stát z rozpočtových prostředků spravovaných odborem kultury
Okresního úřadu v Mělníku 192 000 Kč, obec přispěla pouhými 10 000 Kč.
Kritické zamyšlení nad výsledkem bohulibé akce vede k úvaze o přesunu glorietu od silnice ještě výraznějšímu.
Blízkost silně frekventované silnice objekt znehodnocuje ani ne tak fyzicky, jako hlučnou, rušivou atmosférou.
Obnovena by měla být také studánka, která byla důvodem vzniku glorietu.
Zbývá povzdechnutí, byť patří spíš k jinému článku, totiž o komplexu božívodských lázní, penzionu, sklepu a
kapli Panny Marie, ne toliko o Červené kapličce: Svou Boží Vodu by Pachtové z Rájova poznali ještě dnes po
dvou a půl staletích. Což potěšitelné, vždyť kolik je památek, a nejen v samotném Liběchově, které zanikly úplně
nebo téměř úplně. U nás z časů krásna 18. a 19. století zbylo vcelku dost. Z druhé strany by zaplakali, jak
žalostně jsme za ta léta tak krásný projekt znehodnotili. Není však všem dnům konec. Ví bůh, vrátí-li se ještě
někdy doba jiných Pachtů – nejspíš nevrátí. Ale kdyby přec jen náhodou, zvlášť a právě pro ni určeny jsou tyto
řádky…
-jk- 2016

Oprava: Omlouvám se za chybu v článku O vánočním stromku, letohrádku Špilbochu a nadílce chudým
dětem v minulém Zpravodaji č. 5/2015: nikoli Špilbochu, ale Šilbochu.
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SK Liběchov, z. s.
Sportovní klub Liběchov na své valné hromadě konané dne 11. 11. 2015 provedl potřebné administrativní úkony,
které vyžadovala současná platná legislativa. Od 1. ledna 2014 se totiž všechna občanská sdružení stala spolky a
byla nucena přizpůsobit svůj název a stanovy nové právní úpravě.
Název spolku musí povinně obsahovat odkaz na svou právní formu, tedy součástí názvu musí být slova „spolek“
nebo „zapsaný spolek“, nebo pouze zkratka „z. s.“
Sportovní klub Liběchov tedy přijal nové stanovy a změnil svůj dosavadní název na nový: SK Liběchov, z. s.
Není to první změna názvu sportovního klubu, a proto neuškodí rekapitulace:
1947–1948 – SK Liběchov, 1948 – sloučení s TJ Sokol Liběchov
1948–1999 – TJ Sokol Liběchov
1999–2015 – Sportovní klub Liběchov
2016 – SK Liběchov, z. s.

Fotbalový oddíl
Fotbalisté SK Liběchov se již pilně připravují na jarní část soutěží. Mládežnické
družstvo trénuje díky vstřícnosti paní ředitelky Mgr. Petry Šumové v tělocvičně DDŠ a
muži pro své tréninky využívají umělý trávník FC Mělník. Mužské družstvo začíná
sezónu již tradičně pohárovými zápasy, ve kterých bude obhajovat loňský triumf. Zde
je rozpis utkání pro jarní část.
MUŽI

Cvičení žen a

POHÁR

sobota 5. 3.

14:30

SK Liběchov – TJ Kly B - hřiště Vehlovice

dívek

POHÁR

neděle 13. 3.

14:00

Sokol Nebužely – SK Liběchov

POHÁR

sobota 19. 3.

15:00

SK Liběchov – V. Borek B - hřiště Vehlovice

MISTRÁK

sobota 26. 3.

15:00

FC Lobkovice – SK Liběchov

pondělí a

MISTRÁK

sobota 2. 4.

16:30

TJ Horní Beřkovice – SK Liběchov

čtvrtek

MISTRÁK

neděle 10. 4.

10:30

SK Liběchov – Sokol Cítov

19:00–20:00

MISTRÁK

neděle 17. 4.

17:00

Sokol Jevíněves – SK Liběchov

hod.

MISTRÁK

neděle 24. 4.

10:30

SK Liběchov – Sokol Střezivojice

MISTRÁK

neděle 1. 5.

10:15

Start Mlékojedy – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 8. 5.

10:30

SK Liběchov – TJ Byšice B

MISTRÁK

sobota 14. 5.

17:00

Čechie Kralupy – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 22. 5.

10:30

SK Liběchov – Vltavan Chvatěruby

cvičitelka

MISTRÁK

neděle 29. 5.

17:00

Sokol Záryby B – SK Liběchov

Míla Jiránková

MISTRÁK

neděle 5. 6.

10:30

SK Liběchov – PTZ Nelahozeves

MISTRÁK

neděle 12. 6.

17:00

Botafogo Mělník – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 19. 6.

10:30

SK Liběchov – Sokol Dřínov

se koná každé

v kempu SK
Liběchov
–
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Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Vánočního turnaje se zúčastnilo 17 dětí. Nejvíce hráčů – šest – přijelo z Neratovic, dále z Nelahozevsi čtyři,
z Horních Počapel a z Kralup nad Vltavou po jednom hráči; Liběchov zastupovalo pět hráčů. Hrálo se ve třech
kategoriích na šesti stolech skupinovým systémem. Nejvyrovnanější byly zápasy v kategorii mladších žáků, kde
o umístění rozhodovalo skóre zápasů. Nejmladší hráčkou byla Johanka Vítová, která svojí bojovností může být
příkladem pro mnohé hráče. Z domácích si nejlépe vedl Petr Veselý, který obsadil 4. místo v kategorii mladších
žáků. Pro ty, kdo stanuli na stupních vítězů, byly připraveny tradiční odměny z perníku: chaloupky, rybky,
podkovy, zvonečky a medaile. A kdo je získal?
Nejmladší žactvo: 1. T. Kovařík, 2. S. Žitnik, 3. A. Součková, 4. Z. Dvořák (Neratovice)
Mladší žactvo: 1. L. Svárovský (Horní Počaply), 2. J. Kotrč (Nelahozeves), 3. M. Hrůza (Nelahozeves),
4. P. Veselý (Liběchov)
Starší žactvo: 1. M. Štibinger (Nelahozeves), 2. K. Popová (Kralupy n. Vlt.), 3. A. Kratochvíl (Neratovice),
4. M. Malotinský (Nelahozeves)
Regionální soutěž staršího žactva,
tabulka po polovině soutěže:
1. TJ Neratovice
2. TJ Kly
3. Dynamo Nelahozeves
4. TJ Kralupy nad Vltavou
5. Sokol Dřínov
6. SK Liběchov
Marie Nesměráková

Nordic walking – dynamická chůze s holemi
Již delší dobu si pohrávám s myšlenkou vytyčení tras po Liběchově a jeho okolí pro nordic walking, říkejme chůzi
s holemi. Na výrobu a instalaci tabulek by se dalo využít dotací. Ostatně je to i jeden z cílů stanovených ve
Strategickém plánu města, schváleném na zastupitelstvu v lednu 2015. Vím, že několik občanů Liběchova velice
aktivně tuto sportovní činnost provozuje, a také vím o několika občanech, kteří by rádi tuto aktivitu vyzkoušeli, ale
tak trochu se stydí vyjít s nordic holemi na ulici. Osobně zatím patřím k té druhé skupině. Napadlo mě tedy
uspořádat pro zájemce menší procházku za doprovodu certifikované instruktorky. Ta by vysvětlila správnou
techniku chůze s holemi, neboť ta je základem úspěchu ke zlepšení fyzické kondice a k tomu, proč vlastně
s holemi jít. Schůzku s instruktorkou již mám domluvenou, uvidíme, co vše bude moci nabídnout. O výsledku Vás
budu informovat v dalším čísle Zpravodaje. Pokud by byl zájem, akce pod záštitou města by se mohla uskutečnit
v jarních měsících, v případě zájmu by pak bylo možné uspořádat výlet třeba i jinam do ČR, kde takové označené
stezky již mají.
Pro zájemce o účast na setkání s certifikovanou
instruktorkou chůze s holemi uvádím kontakt:
pavla.veverkova@libechov.cz nebo 724 961 339.
Jsou vítání všichni ze všech věkových kategorií!
Ing. Pavla Veverková
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ŠIPKY NA FORMANCE – Vánoční turnaj je plnoletý
O Vánocích jsme na Formance pořádali turnaj v šipkách, a to opět pod názvem Vánoční turnaj párů v šipkách
o Pohár města Liběchov. Je to neuvěřitelné, letos již 18. ročník. Účast byla znovu výborná, 26 hráčů a hráček. Jen
je škoda, že se letos nezúčastnil nikdo ze zastupitelstva města, ať aktivně, nebo při předávání cen. Děkujeme všem
za účast, městu Liběchov za poháry a medaile. Další ceny věnoval Staropramen a Liběchovská Formanka.
Již teď si dovolím pozvat hráče a hráčky na příští, už
19. ročník turnaje, který se bude hrát 25. 12. 2016
od 16:00 na Formance.
Ještě závěrem pořadí:
1. místo: Radek Chudoba + Zdeněk Drapák
2. místo: Jiří Plos + Pavel Hrušovský
3. místo: Patrik Hegrlík + Petr Bílek
Sokol Formani Liběchov

LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2016
20

Rukodělné odpoledne
Již od roku 2008 se ješovické ženy a děti scházejí a tráví společně rukodělná odpoledne či podvečery, během
kterých vyrábějí různé zajímavé věcičky. Výrobky jsou většinou inspirované právě probíhajícím ročním obdobím:
na jaře a na podzim se zhotovuje například výzdoba dveří, loutky nebo šperky, v zimě přicházejí na řadu adventní
věnce. Také letos v lednu jsme se opět sešli a vyzkoušeli jsme si techniku plstění z mykané příze. Chvilku jsme se
přenášeli přes počáteční problémy při zacházení s plstící jehlou, ale pak už se výrobky jenom množily.
Většinu z těch, které můžete vidět na fotografii, vytvořily holčičky
z prvního stupně základní školy. Plstění opravdu není tak složité, jak se
možná zdá a jak se to zdálo i nám, než jsme se s jehlou trochu naučili
zacházet. Kromě této techniky jsme zkusili i tzv. „mokré plstění“, které
se dětem obzvlášť líbilo. Když už byly všechny děti dost zmáčené a
každé mělo nejméně jeden výrobek, tak jsme mokré plstění ukončili.
Nejmladšímu šikulkovi byly teprve dva roky a devět měsíců a s prací
mu trochu pomohla jeho maminka.

Náves v Ješovicích
Historické fotografie zachycují ješovickou náves jako poklidné a upravené místo. Dnes už se dopravnímu ruchu
nevyhne, její vzhled bychom ale vylepšit mohli. Od občanů se již sešlo několik návrhů, jak centrum obce upravit.
Prosím proto všechny obyvatele Ješovic, kteří se také chtějí vyjádřit k budoucímu vzhledu návsi, aby během
měsíce února své náměty buď sepsali a doručili mailem (ou@libechov.cz), poštou (Město Liběchov, Rumburská
53, 277 21 Liběchov), případně osobně donesli na městský úřad, nebo aby je ústně sdělili na veřejném ZM, které
se bude konat 17. 2. 2016, nebo přímo starostce města.
Náves částečně upraví zaměstnanci města Liběchov, příležitost přímo se podílet na vzhledu Ješovic však budou
mít i dobrovolníci z řad ješovických občanů, poprvé již u příležitosti Dne Země, v neděli 17. 4. 2016 od 9:00 hod.
Obvykle při této jarní brigádě sbíráme odpadky, letos je však obec čistá, a to zásluhou pana Karla Marvana i
dalších zaměstnanců města. Proto budeme spíše upravovat terén centra nebo sázet zeleň.
Text a foto: Ing. Vladimíra 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“.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA LIBĚCHOVSKÉHO ZPRAVODAJE
BUDE 29. BŘEZNA 2016.
Příspěvky a obrazové přílohy (v minimálním rozlišení 300 dpi, tj. 1200 x 1600
obr. bodů) je možné zasílat na e-mail libechovsky.zpravodaj@libechov.cz.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Liběchovský zpravodaj  číslo registrace: MK ČR E 10681 
Vydává: Zastupitelstvo města Liběchov
IČ: 237019  Náklad 400 ks – zdarma. 
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PLOŠNÁ INZERCE
V LIBĚCHOVSKÉM ZPRAVODAJI

Cena za formát
A4 600,- Kč
A5 300,- Kč
A6 150,- Kč
A7 75,- 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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DOKONČENÍ KRONIKÁŘSKÉHO ZÁPISU Z ROKU 1978 PŘÍŠTĚ.
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Masáže v Liběchově
Zdraví, Relax, Harmonie
nyní nově PEDIKÚRA,

KOSMETIKA, MANIKÚRA!!!

od 11. 4. každé pondělí, úterý
Dopřejte si péči z rukou zkušené profesionálky.

Zina Šestáková - tel.: 737 703 095

MASÁŽE – Klasická, Indická, Medová, Breussova, Raindrop
MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ
Přijďte ulevit bolavému tělu. Masáže jsou prevence, léčba a regenerace.
Účinky jednotlivých technik najdete na mých webových stránkách.

Anna Janatková
tel.: 732 745 887

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