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ZPRÁVA STAROSTKY
Vážení občané Liběchova a Ješovic,
po chmurných zimních dnech přišlo jaro a kromě rozkvetlých zahrádek uvítáte jistě také pravidelné informace
o tom, co všechno se událo v našem městě od února 2016 a co v nejbližší době plánujeme:














rok 2016 má ve znamení oslavy sedmisetletého výročí první písemné zmínky o Liběchově
výsledek hospodaření za rok 2015: Oproti předešlým rokům byl s výrazným předstihem zpracován a
vyvěšen Závěrečný účet města Liběchov i DSO Boží Voda. Hospodářský výsledek města Liběchov za rok
2015 by za normálních okolností činil plus 3 000 000 Kč. Bylo ale nezbytně nutné dokončit nápravy chyb
špatně vedeného účetnictví a zajistit transparentnost, a proto byla po více než patnácti letech konečně
odepsána zmařená investice kanalizace z devadesátých let ve výši 33 000 000 Kč. Hospodářský výsledek
města Liběchov za rok 2015 z toho důvodu vyšel mínus 30 000 000 Kč. Neznamená to ale, že bychom
tyto peníze někde dlužili, je to náprava a narovnání účetnictví města. Rok 2016 tím pádem začínáme
s čistým štítem.
první jarní den (20. března 2016) jsme přivítali slavnostním otevřením zrekonstruovaného turistického
informačního centra a městské knihovny v prostorách bývalé cukrárny
byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce toalet v ješovické hospodě Na Vidli
opět jsme získali dotaci z úřadu práce, umožňující zaměstnat pracovníky na úklid a údržbu města;
v současné době máme pět pracovníků na plný úvazek a jednoho pracovníka na úvazek částečný
díky dotaci na vytvoření účelově prospěšného místa
zaměstnáváme jednoho pracovníka na plný úvazek
konalo se další setkání s hejtmanem středočeského kraje,
tentokrát za výrazné podpory senátora libereckého kraje;
znovu se jednalo o chybějícím dětském lékaři, ale také o
stále se zvyšujícím zatížení města Liběchov průjezdem
kamionů, přepravujících především dřevo
proběhlo setkání s náměstkyní ministra vnitra, která
posuzovala narůstající byrokracii, neúměrně zatěžující
malé obce
uskutečnily se kulturní akce: ples spolku Liběchov sobě na mělnickém zámku, ples města Vítání jara,
karneval pro děti v Rašínkách, procesí na Velký pátek, vycházka Liběchovem s odborným výkladem
na květen plánujeme Vítání občánků; upozorňujeme však rodiče, že kvůli ochraně osobních údajů musí
nejprve sami kontaktovat oddělení matriky městského úřadu (viz s. 2)

Ing. Vladimíra Zralíková, starostka města Liběchov
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INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Vítání občánků

Omluva

Dne 28. května 2016 v 9:30 hod. 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.

V minulém čísle Liběchovského zpravodaje 1/2016
na straně 3 omylem vypadla část textu v článku
o platbách za tuhý komunální odpad.

Upozorňujeme rodiče dětí: pokud se chcete se svým
děťátkem Vítání občánků zúčastnit, prosím,
kontaktujte co nejdříve oddělení matriky
městského úřadu. Zákon (č. 101/2000 sb., o ochraně
osobních údajů) nám bohužel již neumožňuje,
abychom Vás sami oslovili a pozvali bez Vašeho
předchozího souhlasu se zpracováním osobních
údajů.
Proto je nutné, aby se rodiče nejprve 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.
KONTAKT: Oddělení matriky MěÚ Liběchov,
paní Lenka Kühnelová, tel. 315 697 200

Poděkování za pomoc
Ráda bych poděkovala Alešovi, Denisovi, Romanovi a
Tomášovi z DDŠ Liběchov, kteří společně se svým
učitelem pomohli s nakládáním větví, které byly
ořezány u kostela sv. Havla. Následně ještě pomohli
s úklidem prostor kolem kostela. Úklid byl první akcí
projektu Pomoc městu, ve kterém žijeme – aneb Den
dobra pro Liběchov. Těším se na další spolupráci a na
to, co všechno děti z DDŠ dovedou.
V. Zralíková

Oslavy dne dětí se letos uskuteční:

Podle obecně závazné vyhlášky města Liběchov č.
1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, článku 2 pro
majitele rekreačních objektů platí, že poplatek hradí
„fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně“.
Za vzniklá nedorozumění se omlouváme.

Prodej pozemků
Město Liběchov vyvěsilo záměr prodeje tří pozemků
v lokalitě Třešňovka. Jedná se o pozemky č. 398/2, č.
398/4 a č.398/5 ve stráni na pravé straně Třešňovky.
Zájemci mohou svoje nabídky doručit na městský
úřad nejpozději do 18. 4. 2016, aby o prodeji mohlo
rozhodnout zastupitelstvo města 20. dubna 2016.

Nebezpečný odpad
Upozorňujeme obyvatele Liběchova a Ješovic, že
nebezpečný odpad mohou odevzdat po domluvě se
zaměstnanci technických služeb města, kteří veškeré
informace poskytnou na tel. čísle 702 136 427.
K nebezpečnému odpadu patří například barvy, oleje,
lepidla, rozpouštědla, pesticidy, domácí chemikálie
apod.

 v sobotu 28. 5. v Liběchově
 v neděli 29. 5. v Ješovicích
(čas a další informace budou ještě upřesněny)
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Kvalita pitné vody
Pitná voda dodávaná do našeho vodovodního řadu z vrtané studny na Boží Vodě je vysoce kvalitní
a jejím jediným nedostatkem je vysoká tvrdost, která logicky vychází ze složení podloží, z nějž
voda vyvěrá. Lidově řečeno: „Voda vyvěrající ze skály bude tvrdá jako skála.“
To bylo mnohokrát řečeno i napsáno, přesto se velice často setkáváme s řadou mýtů o kvalitě liběchovské vody.
Dva nejčastější bych ráda nyní vysvětlila a vyvrátila:
1. Voda je bílá, protože je v ní příliš mnoho chloru. – Bílé zabarvení pitné vody ve skutečnosti není
způsobeno chlorem, ale přítomností vzduchových bublinek. Bíle zbarvená voda teče vždy po odstávce
vodovodního řadu nebo po opravě, kdy je vodovodní řad silně zavzdušněný.
2. Voda „smrdí“, což znamená, že je přechlorovaná. – Nově vyráběný chlornan sodný (od roku 2015)
určený pro dezinfekci pitné vody je více cítit než dříve používaný, ale neznamená to, že je pitná voda
přechlorovaná. Ve vodárně se provádí každodenní odběry pitné vody a vzorky se porovnávají se
standardy. Pro zajímavost: hygienická norma pro obsah chloru je max. 0,3 mg/l, obsah chloru v naší pitné
vodě je však nižší než 0,1 mg/l.
Vysokou kvalitu naší pitné vody poznáme i z laboratorních výsledků, které prokazují, že naměřené hodnoty všech
kontrolovaných veličin jsou hluboko pod povolenou hygienickou normou.
Ing. Vladimíra Zralíková, starostka města a jednatelka DSO Boží Voda

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM OTEVŘENO!
V neděli 20. března, na první jarní den roku 2016, se veřejnosti poprvé otevřely dveře turistického informačního
centra (TIC), spojeného s místní knihovnou, které bylo vybudováno vedle pošty, v prostorách bývalé cukrárny.
O rekonstrukci místností a též o plánovaném využití nového prostoru promluvila hned v úvodu starostka města
Ing. Vladimíra Zralíková. Poté se slova ujala paní Eva Fričová, která se bude starat nejen o knihovnu, její případné
doplňování a půjčování knih. Ráda by návštěvníkům centra nabídla i kulturní, populárně-naučné nebo rukodělné
programy, o něž první návštěvníci rovnou projevili velký zájem. Přejme si, aby se tento záměr vydařil a aby se zde
lidé mohli setkávat při různých příležitostech. Již teď je jisté, že centrum mimo jiné vytvoří zázemí pro schůzky
našich seniorek, které pro slavnostní otevření centra nachystaly chutné pohoštění.
Turistům a návštěvníkům Liběchova informační
centrum nabídne mapy, pohlednice a propagační
materiály o městě a jeho okolí. K dispozici je nyní
mapa města nebo turistické deníky s turistickými
vizitkami. Sortiment se brzy rozroste o oblíbené
turistické známky, ale například také pexeso,
magnetky s liběchovskými motivy a další dárkové
předměty. Město připravuje v návaznosti na oslavy
700 let od první písemné zmínky i druhé vydání
knihy Dějiny Liběchova a novou knihu Liběchovsko
na pohlednicích, které zde budou v prodeji.
Připravujeme i letáček o Liběchovu a turistických
cílech. V hlavní sezóně by TIC mohlo být kromě
pracovních dní otevřeno také v sobotu a v neděli.
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LIBĚCHOV SLAVÍ 700 LET
V roce 2016 uplyne 700 let od první písemné zmínky
o Liběchově, která pochází z roku 1316. Na tomto
letopočtu se na základě studia pramenů shodli už starší
badatelé Friedrich Bernau, Josef Liběchovský, Antonín
Profous nebo Jan Langhans a důkladnou heuristikou jej
potvrdili současní historici Jan Kilián, autor knihy o
Liběchově, a Pavel Zahradník, který zpracoval stavebněhistorický průzkum liběchovského zámku.
Osídlení místa, na němž později vyrostl Liběchov, je však nepochybně mnohem staršího data. Archeologické
nálezy tu dokazují přítomnost obyvatel již v době staroslovanské. Zřejmě ve 12. – 13. století pak vznikla ves, jejíž
existenci potvrzuje v okolí nalezená raně středověká keramika. V názvu Liběchova, z nějž lze usuzovat na
slovanský původ vsi, je pravděpodobně obsaženo vlastní jméno osoby, která měla pro dané místo zvláštní význam.
Mohl to být například šlechtic. K prvním skutečně doloženým šlechticům, kteří zde vlastnili majetek, však patří až
ve zmíněném roce 1316 Domin, Lipolt, Vojslav, Juřata a Václav z Liběchova. Tehdy se „začínají psát“ dějiny
Liběchova, které byly poznamenány příhodnou zeměpisnou polohou vsi v úrodné nížině, blízkostí větších
vlivných měst i častým střídáním majitelů panství. Velkého rozkvětu i stavebního rozvoje se Liběchov dočkal
v 18. století za Pachtů z Rájova. Centrem společenského a kulturního života se stal v 19. století za Antonína
Veitha. Také toto období se odrazilo ve tvářnosti města a jeho okolí: právě tehdy vznikla například sochařská díla
Václava Levého v okolních lesích. Není v možnostech jediného stručného článku zachytit všechny důležité
okamžiky v dějinách Liběchova. Chceme jen připomenout, že historie tohoto místa je bohatá – a stojí za to se k ní
se zájmem vracet. Výjimečnou příležitostí k návratům je i jubileum, které právě slavíme.
Podle knihy Jana Kiliána Dějiny Liběchova, 2011.
-av-

Oslavy „700“
Liběchov si letos připomíná 700 let od první písemné zmínky. Proto se
zastupitelé města rozhodli, že se k tomuto významnému výročí budeme
vracet v průběhu celého roku a všechny tradiční i netradiční kulturní,
společenské a sportovní akce budeme pořádat v rámci oslav. Vizuálně je
symbolizuje logo „sedmistovky“, které jsme pro tento účel vytvořili.
Vrcholem oslav bude Svatohavelské posvícení, které letos připadne na víkend
15. – 16. října. Odehraje se ve stejném duchu jako v loňském roce, plánujeme
však více pouťových atrakcí i prodejních stánků a doprovodný program
zaměřený k výročí města.
Kalendář všech akcí pro rok 2016 by měl být v nejbližší době zpřístupněn na webových stránkách
www.libechov.cz.
Připravujeme také různé upomínkové a propagační předměty a publikace, mimo jiné druhé vydání knihy Jana
Kiliána Dějiny Liběchova či vydání nové knihy Liběchovsko na pohlednicích. Oba tituly poté budou k dispozici
v nově zřízeném turistickém informačním centru.
Během oslav uvítáme také spolupráci dalších subjektů, spolků i jednotlivců, kteří by svými kulturními a
společenskými akcemi chtěli přispět k oslavám jubilea. Těšíme se na Vaše nápady a podněty!
Štěpán Hladký, předseda Výboru pro sport a kulturu
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LIBĚCHOV SOBĚ – SPOLEK PRO ZÁCHRANU KOSTELÍČKA
V měsíci dubnu se spolek Liběchov sobě rozhodl připomenout veřejnosti smutné výročí: před padesáti lety, v noci
z 13. na 14. dubna 1966 po zásahu bleskem při první jarní bouřce vyhořela věž kostelíčka.
Jinou kapitolou v dějinách kostela sv. Ducha pak bylo vyklizení hrobky, k němuž došlo v roce 1973. Ostatky
zesnulých rodiny Veithů byly v noci vyneseny z krypty kostelíka a odvezeny na místní hřbitov. Dochovaný
archivní materiál, který zatím máme k dispozici, ani útržkovité vzpomínky pamětníků nedávají odpověď na
otázku, jak přesně se vše událo. Víme, že ostatky byly uloženy do dvou tehdy již opuštěných hrobek rodin
Wrbových a Zbornikových a že místo posledního odpočinku Veithů nebylo nikdy označeno. S jistotou dnes
můžeme identifikovat hrobku Wrbových, kde se na náhrobní desce i stéle zachovaly původní nápisy. Jméno
rodiny Zbornikovy se v současné době na žádném z náhrobků neobjevuje, s největší pravděpodobností (nikoli
jistotou) známe však i její umístění. Obě hrobky jsou v havarijním stavu, stejně jako přilehlá část zdi oddělující
horní a dolní části hřbitova. Spolek Liběchov sobě proto hrobky pronajal a nyní usiluje o jejich opravu. Poté budou
na obou místech instalovány pamětní desky. Prvním krokem našeho snažení symbolicky bude vzpomínkový pietní
akt, který se odehraje v kryptě kostelíka a následně na místním hřbitově, a to ve středu 13. dubna od 17:00 hod.
V neděli 17. dubna Vás od 15:00 hod. srdečně zveme na první letošní koncert v kostelíčku, spojený s literárním
pásmem. Zazní úryvky z děl Františka Halase, Bohumila Hrabala a Jaroslava Seiferta, a především několik písní
v podání vokální skupiny Kris Kros Kvintet.
Na víkend 14. – 15. května chystáme výtvarný workshop. Z obrazů a objektů, které v sobotu vzniknou, bude druhý
den uspořádána výstava. Zároveň si připomeneme svatodušní svátky, o jejichž významu v sobotu promluví P.
Anselm Pavel Kříž, O. Praem. Kostelíček je zasvěcen sv. Duchu, svátky proto v minulosti v Liběchově provázela
pouť. Tuto tradici bychom v budoucnu rádi obnovili.
-av-
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Křížová cesta
Dne 25. března 2016, na Velký pátek, prošlo křížovou cestou ke kostelu sv.
Ducha v Liběchově procesí. Několikaletá tradice a snad i nově zavedený státní
svátek způsobily, že letos byla skupina lidí účastnících se bohoslužby nebývale
početná a věkově pestrá: setkaly se tu skutečně všechny generace.
Rámy v kapličkách liběchovské křížové cesty pro tento den namísto tradičních
výjevů kalvárie vyplnil cyklus maleb MgA. Jitky Navrátilové, která se pokusila
vystihnout biblický příběh poněkud neobvykle, z odlišného pohledu.
Technikou monotypu zachycená tvář Ježíše Krista ve čtrnácti zastaveních
odráží jeho vnitřní prožívání, stav mysli i duše, měnící se v jednotlivých
momentech děje.
XII. zastavení: Ježíš na kříži umírá

Sobotní vycházka
Vycházka za památkami Liběchova, kterou v sobotu 2. dubna uspořádal spolek
Liběchov sobě, se vydařila nad očekávání.
Krásné slunečné počasí a zajímavý výklad kronikáře pana Ing. Josefa Janáčka,
znalce místní historie, přilákaly více než osmdesát návštěvníků z řad místních
obyvatel i turistů.
Trasa vedla nejprve zámeckou zahradou a zastavila se například u barokní
konírny, dále pokračovala k mlýnu a pivovaru. V kostele sv. Havla mohli
účastníci vycházky obdivovat také interiér této nádherné stavby, kde se
k výkladu připojil také P. Anselm Pavel Kříž, O. Praem. Křížovou cestou se
poté všichni vydali ke kostelu sv. Ducha, jehož prohlídkou se vycházka
uzavřela. Na závěr bylo přichystáno malé pohoštění v prostorách nově
Ing. Josef Janáček
otevřeného turistického informačního centra.

Město Liběchov zve rodiče, děti, učitele, skauty a další občany
na akci „Den Země – obnova hřiště“
v rámci oslav 700 let Liběchova
V měsíci dubnu se již popáté uskuteční Den Země. K celosvětové kampani za ochranu životního prostředí se opět,
stejně jako vloni, připojí také město Liběchov.
Letos bude jarní úklid proveden ve spolupráci ze ZŠ a MŠ Liběchov, a to
v sobotu 16. dubna 2016 od 9:00 hodin do cca 12:00 hodin.
Tentokrát se poprvé nezaměříme na okolí Liběchovky, alej či parkoviště, kde po celý rok probíhá pravidelná
údržba. Rozhodli jsme se raději pro obnovu zanedbaného sportovního hřiště za školou.
Budeme zde vyřezávat roští, sekat trávu, opravovat lavičky a venkovní altánek, čistit běžecký ovál, doskočiště atp.
S sebou si proto podle možností vezměte hrábě, motyčky, lopaty, křovinořezy, motorové pily, sekačky na trávu,
nezapomeňte ani na rukavice a jiné ochranné pomůcky.
Občerstvení bude zajištěno.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV
Rorýsi v naší škole
Rorýsi jsou šedohnědí ptáci, ale proti obloze se jeví jako černí. Mají velmi dlouhá, srpovitě zahnutá štíhlá křídla
a krátký, vidličnatý ocas. Nezkušený pozorovatel si je může splést s vlaštovkami. Naučit se tyto dva druhy
rozeznat však není zase tak obtížné. Stejně jako všechny volně žijící druhy ptáků u nás je rorýs chráněn zákonem
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dokonce je zařazen mezi druhy
zvláště chráněné v kategorii ohrožený.
Město Liběchov ještě před zateplením školní budovy v roce 2015 vědělo o rorýsech, kteří hnízdili v dutinách
odpadlé omítky v římse pod střechou. Kvůli zateplení však musely být římsy překryty polystyrenem, aby
nevznikaly tepelné mosty. Díky tomu, že tyto práce byly prováděny až po vyhnízdění rorýsů, nepřišli ptáci o svá
původní hnízdiště.
Aby jejich kolonie nezanikla, zakoupilo město Liběchov čtyři
čtyřkomorové budky určené přímo pro rorýse (viz foto) a
nechalo je nainstalovat na severní stranu budovy školy, na
místa, kde rorýsi původně hnízdili.
Škola se zároveň aktivně zapojila do programu Rorýsí školy
(www.rorysi.cz). Jde o vzdělávací projekt, který se snaží
u žáků vzbudit zájem o rorýse a jejich ochranu. Pro získání
certifikátu „Rorýsí škola“ je však nutné splnit tři kroky: za
prvé zapojit se aktivně do ochrany rorýsů (to jsme již provedli zajištěním náhradního hnízdiště), za druhé začlenit problematiku ochrany rorýsů do výuky (splněno) a
konečně za třetí sledovat s dětmi přílet rorýsů a své první pozorování zadat na internetové stránky Jaro ožívá
www.springalive.net.
Doufáme, že se rorýsi zase letos vrátí!
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města, Mgr. Jana Pravdová, ředitelka školy

STŘÍPKY Z ČINNOSTI NAŠÍ ŠKOLY

Připravil kolektiv učitelů ZŠ Liběchov

PŘÍRODOPIS TROCHU JINAK
V pátek dne 11. 3. 2016 se žáci 5. a 6. ročníku po vyučování vypravili do Prahy. Jejich cílem byl skleník Fata
Morgana v botanické zahradě. Tady se v únoru a březnu realizují večerní prohlídky expozice tropických a
subtropických rostlin. Naše prohlídka začínala v půl sedmé večer. Žáci během ní obdivovali nejen různé
druhy, tvary a barvy rostlin, ale vychutnali si i netypické vůně a zvuky nočního pralesa. V závěru prohlídky
se setkali i s některými živočichy tropického klimatu – žabkami a rybami. Součástí prohlídky byla také
výstava orchidejí, které dětem na rozdíl od ostatních rostlin ve skleníku rozhodně nebyly cizí.

LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2016
7

UČÍME ŽÁKY, JAK ZACHÁZET S ODPADY
Dne 17. 2. 2016 proběhla v naší škole beseda na téma Třídění odpadů. Pod vedením pana Ing. Františka Ohema
byli žáci zábavnou a názornou formou seznámeni s problematikou ochrany životního prostředí a významem třídění
odpadů pro celou naši společnost. Příjemným vystupováním a vřelým přístupem oslovil pan Ohem žáky 1. i 2.
stupně. Ti se aktivně zapojili do besedy a se zájmem diskutovali o různých typech odpadů, způsobech zpracování a
opětovného využití.
Vést děti k zájmu o přírodu patří k jedné z nejdůležitějších věcí v životě. Vědět, že nemáme myslet jen na sebe, ale
i na život kolem nás. Za zájem a vynaloženou aktivitu při učení dětí, jak „nebýt lhostejný“, velice děkujeme.
„Zajímavostí bylo, že většina žáků znala druh a barevné označení sběrných nádob i systém sběru
v Liběchově. S umístěním nádob to nebylo takové, ale nutno přihlédnout k tomu, že ve škole jsou i
žáci z jiných obcí. Rovněž odpovědi na otázku, jak kdo třídí odpad doma, byly pro besedu
přínosné. Na závěr žáci vyplnili krátký dotazník. Občas se sice objevila nějaká malá chybička, ale
zlatým hřebem bylo hodnocení několika žáků slovy: No, šlo to. Z aktivity a zájmu dětí i z průběhu
besedy jsem měl velmi dobrý pocit.“
Ing. František Ohem

EXKURZE MĚSTEM MĚLNÍK
V úterý 15. 3. 2016 jsme s žáky 2. stupně navštívili historické centrum Mělníka. Prohlédli jsme si kostnici,
kostel sv. Petra a Pavla a podívali jsme se i do Regionálního muzea Mělník. V kostnici se žáci dozvěděli
o historii a vzniku kostnice a výzkumu slavného antropologa MUDr. RNDr. h. c. Jindřicha Matiegky.
V gotickém kostele sv. Petra a Pavla paní průvodkyně žákům ve stručnosti pověděla něco o historii a
významu kostela. V mělnickém Regionálním muzeu měli žáci možnost prohlédnout si sbírky přírodnin,
výstavu historie vinařství i mělnické podzemí.
Exkurzi jsme zakončili procházkou kolem soutoku Vltavy a Labe, místní knihovny a náměstí. Během
závěrečné procházky jsme obdivovali jak přírodní krásy, tak architektonické skvosty tohoto středověkého
města.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÝM UČILIŠTĚM
I v letošním školním roce pokračujeme v tradiční spolupráci se
Středním odborným učilištěm v Boží Vodě. Tato spolupráce se
projevuje nejvýrazněji v období vánočních a velikonočních
svátků. Nejinak tomu bylo i v březnu. V úterý 15. 3. 2016
navštívila naši školu paní Martina Kuličová, mistrová odborného
výcviku, se svými svěřenci a svěřenkami. Po ukázce a za pomoci
učňů a učnic si děti ze školky a 1. stupně ZŠ vyrobily nádhernou
velikonoční výzdobu.
Ve středu 23. 3. 2016 byl pro žáky 2. stupně v budově učiliště připraven projekt „Velikonoce“. Žáci zde vyráběli
velikonoční dekoraci z přírodnin, pekli mazance a perníčky.
Kdo měl chvíli čas, vyzdobil si i vyfouklé vajíčko. Nakonec měli žáci možnost prohlédnout si prostory místního
skleníku a dozvědět se více o možnostech studia na SOU Liběchov.
Tímto bychom velice rádi vyslovili obrovský dík paní Martině Kuličové za její vstřícnost, ochotu a trpělivost.
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Z NAŠÍ ŠKOLKY

www.mslibechov.webnode.cz

Školní rok se znenadání přehoupl do druhé poloviny. Únor byl pro děti ve znamení karnevalu. A protože to byl
karneval zvířátkový, připravily si tentokrát s pomocí rodičů masky zvířátek.
Některé kostýmy byly vskutku originální a nápadité. Ve školce se nám tak sešla spousta zvířátek, která soutěžila
ve sportovních disciplínách nebo předváděla svou zručnost. Ale hlavně se tancovalo. Po skončení karnevalového
reje byl každý odměněn. Děti i paní učitelky si tento den opravdu užily!
A přiblížily se Velikonoce…
Ve spolupráci se SOU Liběchov děti vyráběly jarní dekorace do květináčů.
Paní mistrová Martina Kuličová s učnicemi přivezly veškerý materiál
potřebný k výrobě. Děti pracovaly ve školních dílnách za asistence paní
učitelek a učnic. Ty nejmenší z dětí sice ani nedosáhly na pracovní stůl, ale
vůbec jim to nevadilo. Pracovaly ve stoje a květináč měly položený na židli.
Výrobky všech dětí se znamenitě vydařily. Velké poděkování patří právě
paní Martině Kuličové, která vždy svým poutavým vyprávěním děti pro
výrobu nadchne. Radost z výrobku měly nejen samotné děti, ale i velmi
překvapené maminky.

Další akcí naší školky bylo hledání pokladu velikonočního zajíčka. Děti se
po svačince oblékly a šly ven. Hned před budovou školy viděly první
barevný fáborek, a tak hledaly další a další.
Fáborky jim ukazovaly cestu. Někde bylo na jednom místě více barevných značek a
děti pochopily, že v těchto případech mají hledat obálku s úkolem. Děti odpovídaly
na otázky, plnily úkoly, hádaly hádanky a těšily se vždy na další obálku, jestli už
tam náhodou nemají hledat poklad. Po splnění všech úkolů, hádanek a po krásné
dlouhé procházce našly hledači odměny v mateřské školce. Na každého zde čekal
balíček plný dobrot, ale i po něm musely ve třídě ještě chviličku pátrat.

A co nás čeká dál?






pro předškoláky Školka v přírodě (9. – 13. 5. 2016 Hotel Zemská brána Bartošovice v Orlických horách)
Den Země (22. 4.) – tematicky cílené dopoledne
květen – Hoblinkova dílnička – výroba zvířátka ze dřeva
pro budoucí „školkáčky“ zápis do MŠ (17. 5. 2016 od 14:00 hod.) www.zslibechov.cz
červen – Den dětí, celodenní výlet

Kolektiv učitelek MŠ
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ZŠ A MŠ LIBĚCHOV, OKRES MĚLNÍK
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
17. KVĚTNA 2016 OD 14:00 DO 16:00 HODIN
V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY (1. patro budovy ZŠ)
Při zápisu je nutná účast jednoho ze zákonných zástupců dítěte s platným občanským průkazem
(u cizinců pas s potvrzením dlouhodobě pobývajícího rezidenta), rodným listem dítěte, dokladem
o trvalém bydlišti dítěte a s vyplněným, lékařem potvrzeným evidenčním listem.
Všechny dokumenty jsou k dispozici v MŠ.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou k nahlédnutí v budově školy, v prostorách MŠ
a na webových stánkách školy www.zslibechov.cz
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OHLÉDNUTÍ ZA PLESOVOU SEZÓNOU
Na mělnickém zámku se tančilo pro kostelíček
V sobotu 20. února uspořádal Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka v krásných prostorách vyhlídkové
restaurace zámku Mělník svůj první benefiční reprezentační ples. Večerem v rytmu swingu nás nechala protančit
hudební skupina Revival Swing Band Praha. V ceně vstupenky 1000 Kč byl započten bohatý raut a tombola
s hodnotnými i netradičními cenami. Především však svou účastí návštěvníci přispěli k záchraně kostela sv. Ducha
a sv. Hrobu v Liběchově, v jehož prospěch se ples konal. Proběhla také dražba kostelíčka v různých podobách:
Tentokrát svůj obraz věnovala členka spolku MgA. Jitka Navrátilová.
Druhým ztvárněním byl obrovský dort ve tvaru kostelíčku od paní Ing.
Renaty Burianové. Celkový výtěžek plesu překročil 50 000 Kč. Na
transparentním účtu, kde spolek shromažďuje peníze na záchranu kostelíčka
a kam byl tento výtěžek převeden, tak celková suma již převýšila 100 000
Kč. Slavnostní chvíle nastala při předání tradiční ceny s názvem Popelka.
Spolek ji uděluje lidem, kteří nám nezištně pomáhají svou prací. Již třetí
oceněnou se stala paní Marta Bušková, jejíž kuchařské umění můžeme
obdivovat téměř při všech akcích spolku.
Paní Buškové srdečně gratulujeme a všem, kdo ples podpořili během
příprav nebo svou účastí, mnohokrát děkujeme! Jejich jména najdete na
stránkách spolku www.kostelicek.eu, stejně jako rozsáhlou fotogalerii
z akcí spolku, včetně benefičního plesu.
Pavla Zandlová, Andrea Vítová

Ples, který v Liběchově přivítal jaro
Paní Anna Janatková a pan Vladimír Jiránek uspořádali 12. března již 2. ročník plesu pod názvem Vítání jara.
K jaru patří očista duše i těla a také pečlivý jarní úklid. Předtančení, které letošní ples zahájilo, poskytlo všem
velkou inspiraci, jak se do takového úklidu s vervou pustit. Děvčata Základní umělecké školy v Mělníku pod
vedením paní učitelky Marie Hortové to vzala důkladně od podlahy a jejich rytmické bubnování na kyblíky uvedlo
všechny přítomné do toho správného rytmu.
Na parketu to celý večer pěkně vířilo a některé taneční
páry předváděly opravdu krásné taneční kreace.
Hudební skupina Bonus s kapelníkem Pavlem Pilařem
nenechala tanečníky v klidu a valčíkové série rychle
střídala polka. Nechyběly ani další standardní tance či
trochu divočejší latinskoamerické rytmy. Ti z nás, kdo
do tanečních nechodili nebo to už dávno zapomněli, se
také dočkali svých oblíbených hudebních kousků.
Vstupenky byly stejně jako loni slosovatelné a tombola
bohatá. Za to patří velký dík našim štědrým sponzorům,
že akci podpořili krásnými cenami. Slosování vstupenek
proběhlo na dvě etapy, jelikož cen bylo opravdu hodně. Jen na ukázku uveďme například různé poukazy a
poukázky pro dva na relaxaci a wellness, krásné věcné ceny apod. Občerstvení probíhalo formou rautu. V nabídce
byly obložené talíře, gulášek, řízečky a další dobroty.
Akce byla opět velmi zdařilá a velké díky patří také milým ženám, které nás vítaly už v šatně a staraly se o naše
odložené kabáty a botičky.
Ilona Bílková
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CHOVATELSKÉ STRÁNKY
Víte, že v Liběchově máme mistra Evropy?
Tímto článkem vás chceme seznámit s velkým úspěchem, kterého dosáhl náš spoluobčan pan František Vogel
v chovu králíků národního plemene český albín. Toto plemeno vyšlechtil profesor Josef Žofka z Kladna jako
králíka s výbornou kvalitou kožky v roce 1928. V té době existoval pouze belgický obr a francouzský beran.
Soudě podle dopisu, který zaslal městu Liběchov pan Josef Vilhelm, tajemník Ústřední odborné komise chovatelů
králíků, má jistě pan František Vogel být právem na co pyšný. Dovolili jsme si proto položit mu pár otázek, které
nám velmi rád zodpověděl.
 V listopadu 2015 na Evropské výstavě drobného zvířectva ve francouzských Métách jste získal několik
ocenění za svůj chov plemene králíků český albín. Byl to Váš první chovatelský úspěch, nebo jste již
podobná ocenění získal dříve? Ano, bylo to první ocenění takové úrovně. Evropské výstavy s plemenem český
albín jsem se zúčastnil podruhé. Poprvé jsem byl na evropské výstavě v Nitře v roce 2009, kde jsem získal jednu
čestnou cenu. V loňském roce jsem ve Francii získal čtyři čestné ceny a titul mistra Evropy.
 Můžete čtenářům přiblížit, za co konkrétně jste ocenění
získal?
Výstavy jsem se zúčastnil se dvěma kolekcemi. V každé kolekci
byli čtyři králíci. Mistra Evropy jsem získal za jednu kolekci,
která byla oceněna 385 body.
 To je opravdu úžasný úspěch vzhledem k velké konkurenci!
Co to pro Vás jako pro chovatele znamená? Je to velké ocenění
mé dlouhodobé práce, je to velká radost :)
 Takový úspěch jistě vyžaduje léta tvrdé práce. Můžete
krátce popsat svoje začátky v chovatelství, jak dlouho se mu
věnujete a co to všechno obnáší? S chovem králíků jsem začal
v roce 1995 s plemenem francouzský beran a kalifornský králík.
S chovem českého albína jsem začal v roce 1997. V klubu českého
albína a hototský bílý jsem desátý rok.
Tomuto koníčku věnuji většinu svého volného času. Není to jen krmení, tahání hnoje, sušení sena, ale i nutnost
prevence, tj. očkování a předcházení různým nemocem, které se u králíků vyskytují.
 Je to opravdu náročný koníček. Měl jste někdy období, kdy jste chtěl všeho nechat? Někdy takové chvíle
také přicházejí.
 Ale přes všechna úskalí je vidět, že Vás to těší a děláte to srdcem. Jistě máte nějaké plány do budoucna,
máte nějakou metu, které byste chtěl dosáhnout? Chtěl bych získat titul mistra republiky, který mi ještě chybí.
Tak ať se Vám vaše plány vydaří! Moc Vám děkuji za rozhovor a přeji v další chovatelské činnosti mnoho radosti
a dalších krásných úspěchů Vám i českému albínovi.
Rozhovor připravila Ilona Bílková.
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Ocenění mladého chovatele
Ve dnech 11. – 13. února 2016 proběhla na Výstavišti Zahrada Čech
v Litoměřicích Zimní výstava králíků, holubů a 3. soutěžní výstava chovných
králíků – samců.
Mladý chovatel Filip Miřatský z Boží Vody, člen ZOČSCH Liběchov, zde se
svými králíky opět zabodoval a z rukou starosty města Litoměřic převzal rovnou
tři ocenění: pohár za nejlepšího chovného samce – velké plemeno – získal se svým
francouzským beranem železitým. Druhý pohár, tentokrát v kategorii Nejlepší
králík mladého chovatele, mu vyhrála samička plemene zaječí divoce zbarvená
ohnivá. A třetí, čestnou cenu, získal za zaječího divoce zbarveného ohnivého
samce.
Filipovi gratulujeme k tomuto velkému úspěchu a přejeme mu vytrvalost a mnoho dalších chovatelských úspěchů!
MěÚ Liběchov

SPORT
Oddíl stolního tenisu
Kroužek stolního tenisu se odehrává v liběchovské
sokolovně nebo v základní škole v Liběchově.
Liběchov se umístil na šesté pozici. Nejmladší
účastnicí je Johanka Vítová, která jezdí na soutěže
se staršími chlapci. Chlapci se jmenují Dominik
Pokorný, Petr Veselý Kristián Horský.
Doufáme, že se Liběchov umístí lépe nežli teď!
Johanka V., žákyně 2. třídy

Nordic walking procházka
s instruktáží v rámci oslav 700 let
Kdy: v sobotu 21. 5. 2016
Sraz: na začátku aleje v 9:00 hod.
Délka trasy: 2,5 km instruktážní trasa, po jejím
absolvování možnost projít další 6 km okruh s
instruktorkou.
Hlavní cíl: seznámit se se správnou technikou chůze
s nordic walking hůlkami pod vedením certifikované
instruktorky Jitky Hadové (www.nwproradost.cz) včetně
krátké procházky.
Konec: cca v 11:00 h (pouze instruktážní trasa); cca ve
12:30 h (včetně 6 km okruhu).
S sebou: pohodlné oblečení, vhodné obutí, hůlky pro
nordic walking.
Cena: instruktáž zdarma, půjčovné za hůlky, pokud někdo
nemá vlastní, Kč 50,-.
Rezervace míst: u Pavly Veverkové, e-mail:
pavla.veverkova@libechov.cz (724 961 339).
Prosíme, nahlaste se včas, pokud nemáte vlastní hůlky a
budete je chtít zapůjčit!
Účast na vlastní riziko.
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Císařův obraz v Borovém lese nad Liběchovem
aneb Demnatio memorie
Na podzim roku 1998 jsem poznal pana Stanislava Dulíka. V Bukovci severně od Liběchova má chalupu. Jinak
Pražák, filokartista. Sbírá staré pohlednice regionu vymezeného Dubou, Kokořínem, Mšenem, Liběchovem, Štětím
a Mělníkem. Dopisnice Liběchova a Boží Vody mi dva roky část po části půjčoval k reprodukci. Je jich několik
set...
Hned prvý balíček šestnácti pohlednic obsahoval i foto reliéfu hlavy císaře Františka Josefa I., vytesaného do
pískovcové skály kdesi v „liběchovsko-želízském polesí“, jak stálo v pravém horním rohu obrázku. Výtvor, zvaný
Císařův obraz, střeží voják s puškou, lépe řečeno: stojí tu čestnou stráž. Napravo i nalevo od reliéfu umístěné
letopočty 1848 a 1908 označují kulaté výročí.

Text na líci: Gruss aus den Libocher-Schelesner Waldungen. Kaiserbild.
(Pozdrav z liběchovsko-želízského polesí. Císařův obraz.)

Pan Dulík se domníval, že se dílko nachází kdesi v Želízích, obci sousedící s Liběchovem, kde je už kdysi hledal,
ale marně. A vyzval mě, abych ono Kde? vypátral. Vyzývat ovšem nebylo třeba, slíbil jsem rád, a jak! Jak podivné,
že po tolika toulkách okolím obce jsem o „hlavičce“ nic nevěděl, ba ani nezaslechl.
Prvně jsem usuzoval na skály za Levého Hlavami nad silnicí do Zimoře, kde nahlédneme povícero zajímavých
útvarů, jako Stupínkovou hlavu – Žábu, Malou průsečnou skálu, jeskyni Převis, jeskyni Hranolku, Malé Bludiště a
jiné, potažmo ke Škuneru, pěknému seskupení skalisek v ústí Jandovy rokle, v mapách již oficiálně uváděnému, a
přesto (alespoň jménem) dosud málo známému. A tu už jsem se tetelil, jak vyrazím do terénu a znova skálu po
skále oblézat budu a vyptávat se usedlíků... Dopadlo to jinak.
Téhož roku 1998 jsem se seznámil nejen s panem Dulíkem, ale i s paní Bohunkou Buřičovou z liběchovské Malé
Strany, místní paní učitelkou. Na počátku stál můj zájem o nedávno zaniklou usedlost, řečenou farmu, v polích
mezi Liběchovem a Vehlovicemi. Paní učitelka tam před šedesáti lety jistý čas bydlela. Ochotně mi poskytla
mnoho informací a během roku tak vzniklo bohatě ilustrované pojednání Vzpomínka na farmu.
Během jedné z návštěv jsem se pochlubil páně Dulíkovou pohlednicí s „císařovou hlavičkou“ a tázal se ovšem,
zda čirou náhodou – jako pamětnice – tu kdesi v okolních lesích něco takového nezahlédla.
Nikoli, nezahlédla, neslyšela, vůbec nic. Ale – vzpomněla si (!) – někde za Harfenicí říkávalo se dříve U císařovy
hlavy – jen nikdy nevěděla proč...
Tím jsme byli téměř u cíle. Totiž: několik desítek metrů od Harfenice směrem k Hadu, vlevo přímo u cesty nelze
přehlédnout asi půlmetrovou „vytesaninu“, modrozeleně natřenou. Připomíná faraona. Tak i jinak zaslechl jsem ji
jmenovat: Modrá (Zelená) hlava, Faraon, Sfinga (dle tvaru skály, viz boční foto), Kleopatra.
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Vlastně nic hezkého, spíš rušivého, jakoby
rozmar snaživce minimálně bez citu pro místa
pečetěná krásnými výtvory Václava Levého (Sv.
Máří Magdalena, Harfenice, jeskyně U Ještěra,
„malé“ Hlavy, slavný Had), ale i jinými lidskými
díly a úžasnými přírodními útvary, jimiž je
Borový les protkán (Hraběcí kaple, Mariánská
kaple, Mordloch se srdcem „Lojzíka“ Zibocha,
Sedm chlebů, jeskyně Žabí, Hranolka, Tunel a
jiné a jiné, abychom jmenovali alespoň ty
nejznámější).
Hned mi přišlo na mysl, že dnešní sfinga
původně nebyla sfingou, nýbrž oním císařem
pánem z pohlednice. Nemusil jsem ani přímo na
místě porovnávat obrysy skály – shodou okolností na jaře, v dubnu 1998, při chůzi Brocenskou cestou, jsem si do sbírky Modrou (Zelenou) hlavu – Sfingu –
Faraona – Kleopatru vyfotil. Stačilo porovnat obě fotografie, exponované z téměř totožného úhlu a místa – a bylo
úplně jasno.
Ačkoli žádné podrobnosti o vzniku a zániku Císařova obrazu se mi
od té doby nedonesly (třeba se ještě najde badatel, který doplní
alespoň plná jména monogramů vlevo a vpravo, snad F. K. a G. E),
přece jen to hlavní už dnes takto „znova víme“...
Když pak do měsíce meldoval jsem hrdě „splnění úkolu“, v žertu
pravím: „Tak tohle bylo příliš lehké, pane Dulíku, příště prosím něco
těžšího!“ Cožpak o to, v Liběchově a okolí je tajemnem a historií
obtěžkán každý desátý kámen, jen o něm vůbec vědět. A pak vědět,
koho se zeptat.
Moc děkujeme, paní učitelko, a dvakrát Vám, pane sběrateli Dulíku!
Souhrnem
60. výročí nástupu Františka Josefa I. (1830–1916) na habsburský trůn (2. 12. 1848 – 1908) se v celém Rakousku-Uhersku velkolepě slavilo. Jak by ne. Císařova hlava hlavička, historicky Císařův obraz (Kaiserbild) v polesí nad
Liběchovem a Želízy vznikl právě tehdy – viz pohlednici. Zřejmě po roce 1918 byl reliéf odstraněn jako pozůstatek
zaniknuvší moci.
Odstranění nebylo úplné, a tak dnes vidíme zahlazený, přetvořený, zpitvořený reliéf jakés hlavy faraona, bůhví kdy
natřené modrozeleně. Název místa vzdáleně přetrval u starousedlíků, mladšími byl zapomenut a překryt reálem –
Modrou (Zelenou) hlavou, Faraonem, Sfingou, Kleopatrou...
S pádem režimů padávají i jejich symboly, to je normální. V naší obci měl v téže době podobný osud i pomník
dalšího císaře, ještě o sto let staršího. O tom snad jindy...
Nakonec dvě poznámky: 1) Nedobře informovaní spojují dnešní Modrou hlavu s Harfenicí a dalšími díly Václava
Levého. Ani bych o tom nemluvil, kdyby před patnácti lety v Mladé frontě dnes, v novinách s širokou působností,
v jinak pěkném celostránkovém článku s pěknými fotografiemi, nedošlo k tomuto omylu (pátek 19. 10. 2001,
příloha Kam na víkend – sešit E, článek Obří hlavy uprostřed lesa). 2) Latinské demnatio memorie znamená
vyhlazení památky. Odsekání nápisu, zahlazení jména postihlo prý už několik římských císařů.
-jk-, březen 2016
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Ješovická náves
Na ješovické návsi se uskutečnilo setkání občanů, během kterého se
diskutovalo o úpravách této lokality, včetně umístění nových prvků.
Všechny náměty a názory, jež občané vyslovili, byly zaznamenány a
v návrhu úprav ješovického centra se k nim přihlédne. Prvním
krokem k nové návsi budou práce v rámci brigády na Den Země.
Nejbližší akce v Ješovicích:
 17. dubna 9:00 hod. sraz na návsi – brigáda ke DNI ZEMĚ
 29. května v 15:00 hod. na ješovickém hřišti – DEN DĚTÍ

Den Země – BRIGÁDA
V neděli 17. dubna se od 9:00 hod. na návsi uskuteční brigáda ke Dni Země. Stejně jako v loňském roce už
nebudeme sbírat odpadky, protože tuto činnost vykonávají pracovníci v rámci veřejně prospěšných prací, ale
začneme částečnou úpravou ješovické návsi a sázením rostlin. Budou potřeba lopaty, motyky, rýče, hrábě a
krumpáč – a samozřejmě i dobrá nálada. Brigádu zakončíme přibližně v poledne opékáním buřtů, které daruje
město Liběchov. Uvítáme všechny občany, kteří přijdou pomáhat!

Rekonstrukce v ješovické hospodě
Během zimních měsíců proběhla kompletní rekonstrukce toalet v ješovické hospodě Na Vidli. Příslušenství bylo už
v havarijním stavu, a dokonce hrozilo zřícení celého přístavku. Rekonstruované prostory nyní odpovídají
současným normám, takže vstupní prostor je zmenšen o úklidovou místnost a vstupní dveře jsou přesunuty na čelní
stěnu. Doufejme, že nově zrekonstruované toalety dlouho vydrží a nikdo je nebude úmyslně ničit.
Texty v rubrice Vladimíra Zralíková.

FINANČNÍ PORADENSTVÍ – JOSEF
BÍLEK
- 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

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 26. KVĚTNA 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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Regionální muzeum Mělník
náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
příspěvková organizace Středočeského kraje

Duben - červen
Do 24. 4. Výstava obrazů a kreseb Jiřího Vaněčka. Velký sál.
Do 30. 4. Květiny očima Ladislava Záruby. Výstava fotografií plná jarní inspirace. Muzejní kavárna.
5. 4. – 30. 4. Co už umím (?), IX.
Výstava prací žáků Výtvarného kroužku Klementiny Průchové ze Základní školy Jaroslava Seiferta Mělník.
Vstupní prostory. Vernisáž proběhne 6. 4. od 16:00 hodin.
2. 5. – 30. 9. – Otevřeno skalní obydlí Lhotka ve dnech od čtvrtka do neděle a o státních svátcích.
3. 5. – 29. 5. Expedice Karel IV. Výstava prací žáků Výtvarného oboru ZUŠ Mělník pod vedením PaedDr. Ireny
Wenkeové. Výstava bude zahájena hudebním vystoupením žáků ZUŠ dne 4. května v 16:00 hodin.
3. 5. – 29. 5. Jaro na zahradě
Výstava fotografií s jarními motivy hledáčkem mělnické muzejnice Evy Srbové. Muzejní kavárna.
12. 5. Od 14:00 hodin – CSM: Od Simien po Bale. Mělnická muzejnice a cestovatelka PhDr. Havlíčková potěší
klienty CSM svým vyprávěním a promítáním z putování po Etiopii.
20. 5. Mělnická muzejní noc – Pobavit se, poznat, prožít… Muzejní noc, při které slavnostně zahájíme výstavu
Barbaři v 17.00 hodin.
21. 5. – 24. 6. Barbaři – Výstava představí období od přelomu letopočtu do cca. 4. století n. l. s dobou římskou a
obdobím stěhování národů na českém území se zaměřením na Středočeský kraj.
31. 5. – 26. 6. S družinou do pravěku. Výstava dětí ze školní družiny ZŠ Jungmannovy sady Mělník
pod vedením paní učitelky Radky Maškové. Vstupní prostory.
31. 5. – 26. 6. Vozítka a houpadla na dobových fotografiích. Výstava archivních snímků z dílny muzejní
etnografky. Muzejní kavárna.
28. 6. – 30. 7. Ježek v kleci. Výstava rozličných podob známého hlavolamu mělnického sběratele Otto Ečera.
Muzejní kavárna.
28. 6. Od 14.00 hod., CSM: Karel IV., Mělník a Řím. Cestopisně-historická přednáška Mgr. Lukáše Snopka.
Přednáška muzejního historika představí osobnost českého panovníka v souvislosti s jeho korunovační cestou
v roce 1355. Přednáška proběhne u příležitosti 700. výročí narození této osobnosti a budou připomenuty jeho vazby
k Mělníku.
28. 6. – 28. 8. Výstava z dílny muzejního přírodovědce. Zajímavé motivy z přírody premiérově v hledáčku
nového mělnického muzejníka. Vstupní prostory.
28. 6. Koncert p. Jelena. Malý sál od 18.00 hod.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
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DOKONČENÍ KRONIKÁŘSKÉHO ZÁPISU Z ROKU 1978
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FiT CLUB WENDY
U POŠTY
VÁS ZVE DO NOVÉ

CUKRÁRNY S KAVÁRNOU
OTEVÍRÁME V PONDĚLÍ 4. DUBNA 2016
8.30 – 12.00 a 13.00 – 17.00
PRODEJNÍ DOBA

NABÍZÍME
 ZÁKUSKY
 KÁVU
 ČAJ
 CUKROVINKY
 NÁPOJE
POZDĚJI, JAK NÁM POČASÍ DOVOLÍ,
 TOČENOU ZMRZLINU
 POHÁRY
 LEDOVOU TŘÍŠŤ

PONDĚLÍ
ZAVŘENO
ÚTERÝ – PÁTEK 8.30–12.00 13.00–17.00
SOBOTA
8.00–11.00 13.00–16.00
NEDĚLE
10.00–13.00

Tel. 777 618 110

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Liběchov a město Liběchov
Vás srdečně zvou na tradiční

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
v sobotu 30. dubna 2016 na Kostelíčku
Hranice bude zapálena v 19:00 hod.
Hraje živá hudba – Jack Daniels Band ze Štětí.
Špekáčky a drobné občerstvení bude možné zakoupit na místě.
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