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STAROSTKA MĚSTA INFORMUJE…
„Studený máj – ve stodole ráj“ je staré české přísloví, které se dá s malými výjimkami použít na letošní květen.
Příroda je v plném rozpuku, což s sebou kromě jiného přináší zvýšený růst zeleně a rojení včel: zatím jsme se
museli postarat už o tři roje, ke kterým se nikdo nehlásil. A co se dělo v Liběchově od dubna?
 Na začátek hned pozitivní zprávu: na rok 2016 město Liběchov získalo všechny dotace z fondů kraje, o které
požádalo, a navíc DSO Boží Voda získalo dotaci na rekonstrukci vodovodu.
 Přívalový déšť a krupobití v pondělí 23. 5. naštěstí nezpůsobily větší škody.
 Byla provedena studie průjezdnosti městem Liběchov. Výsledky jsou alarmující – za poslední čtyři roky vzrostl
denní průjezd městem o cca 2 000 aut, což je ve výsledku 8 700 aut za den. S výsledky byl seznámen hejtman
Středočeského kraje a vedoucí odboru dopravy krajského úřadu. Plánuje se společné setkání zástupců kraje, ŘSD a
města, kde by se tato problematika projednala.
 Na Boží Vodě byla postavena nová trafostanice, která nahradila původní a technicky již nevyhovující objekt.
 Byl vybrán dodavatel stavby Rekonstrukce chodníku při silnici I/9. Více o této stavbě se dočtete na straně 4.
 Rovněž byl určen dodavatel stavby Oprava střechy Turnhalle (obchodního střediska).
 Dětské hřiště v Ješovicích je uzavřeno kvůli rekonstrukci, která by měla proběhnout ve dnech 6. – 10. 6. 2016.
Je totiž nezbytně nutné vyměnit většinu dřevěných částí, které byly shnilé, a hrozilo kvůli nim zranění dětí.
 V Ješovicích byla díky sponzorskému daru opravena část
cesty vedoucí k lipové aleji. Oprava bude ještě pokračovat.
 Mladí srnci v průběhu března bohužel značně poškodili nově
zasazenou lipovou alej. S podobným problémem se potýkají
i ostatní obce, například Tupadly a Želízy.
 V infocentru (prostor bývalé cukrárny) je možné zakoupit
nejen dárkové předměty vztahující se k Liběchovu a Ješovicím,
ale i mapy nejbližšího okolí.
 Od firmy FCC, zajišťující svoz komunálního odpadu, jsme
získali jako sponzorský dar pomůcky pro úklid města a
popelnice na kolečkách.
 Uskutečnily se tyto akce: Pietní akt v kostelíčku a na liběchovském hřbitově, Den Země Liběchov – hřiště ZŠ a
MŠ Liběchov, Den Země Ješovice – ješovická náves, Koncert s literárním pásmem v kostelíčku, Pálení čarodějnic
na Kostelíčku, Výtvarné dílny Malujeme pro kostelíček, procházka s instruktorkou nordic walking, Májový turnaj
ve stolním tenise, Vítání občánků, Dětský den v Liběchově, Dětský den a Ješovický koláček v Ješovicích.
 Plánované akce: Dětské rybářské závody, Přednáška kronikáře Ing. J. Janáčka v knihovně, Povodík, Jahodový
koncert v Rezidenci Liběchov, Vodácké odpoledne, Olympiáda trochu jinak a Pohádkový les v Ješovicích.
K příležitosti 700letého výročí od první písemné zmínky o městě Liběchov se první školní den 1. září 2016
od 15 hod. uskuteční slavnostní otevření Pohádkové stezky – putování Liběchovem.
Ing. Vladimíra Zralíková, starostka města
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INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Co kdy platíme?
Pro občany Liběchova a Ješovic a majitele nemovitostí v následujících bodech přehledně shrnujeme platby a jejich
termíny:
1. Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 560 Kč se platí každoročně za každého trvale bydlícího
občana; v případě, že v nemovitosti není nikdo trvale hlášen, platí se za každou nemovitost. Poplatek je
vždy splatný do 31. 3. v plné výši 560 Kč, nebo je možné ho rozdělit na dvě splátky a zaplatit do 31. 3.
první polovinu ve výši 280 Kč a do 30. 9. druhou polovinu ve výši 280 Kč. Číslo účtu je 3120171/0100,
variabilním symbolem je číslo popisné, nebo číslo evidenční. Znovu upozorňujeme, že poplatek za svoz
komunálního odpadu je ze zákona povinný a spadá do přenesené působnosti státu, kterou vykonává
městský úřad. V případě neuhrazení poplatku se tento dluh stává upřednostněnou pohledávkou, která je
strhávána z platu nebo bankovního účtu dlužníka.
2. Vodné se fakturuje dvakrát ročně (v květnu a listopadu). Pitnou vodu dodává DSO Boží Voda
(Dobrovolný svazek obcí), který je vlastníkem i provozovatelem vodovodního řadu. Platbu vodného je
možné uhradit v pokladně městského úřadu, poslat poštovní poukázkou, nebo zaplatit převodem na účet
0460038309/0800 u České spořitelny, variabilním symbolem je číslo faktury.
3. Stočné se fakturuje jednou ročně (v květnu), a to z důvodu odpouštění stočného občanům, kteří vodu
prokazatelně neodvedou do kanalizace (množství této vody na odpočtovém vodoměru musí být větší než
30 m3 za rok). Odvod odpadních vod zajišťuje město Liběchov, které je vlastníkem i provozovatelem
kanalizačního řadu a ČOV. Platbu stočného můžete provést v pokladně městského úřadu, poslat poštovní
poukázkou, nebo zaplatit převodem na účet 43-7151660227/0100 u Komerční banky, variabilní symbol je
číslo faktury. Stočné lze hradit také s pomocí čtvrtletních záloh (v hotovosti, převodem na BÚ, poštovní
poukázkou). Výši zálohy si určuje odběratel sám. Zálohy se nedají v průběhu roku měnit a je opravdu
důležité, aby byly zasílány v době splatnosti se správným variabilním symbolem (číslem faktury).
Na závěr ještě připomínáme daň z nemovitosti, kterou nevybírá město Liběchov, ale stát. Daň z nemovitosti je
každoročně splatná nejpozději do konce května.

Velkoobjemový odpad

Odvádění srážkových vod

Od 1. do 30. září 2016 bude v areálu technických služeb opět
přistaven kontejner pro velkoobjemový odpad z domácností.
V průběhu celého měsíce tak budete mít možnost odložit
rozměrné předměty, které se nevejdou do běžné popelnice.
Odvoz je možné domluvit s pracovníky technických služeb na
telefonním čísle 702 136 427.

Před nedávnem jsme po delší době
v Liběchově okusili přívalový déšť posílený
kroupami, který naštěstí nenapáchal větší
škody. Vzhledem k výškově členitému území
města a písčitému podloží by během
přívalových dešťů mohlo dojít k sesuvům
svahů, poškození komunikací a dalším
škodám.
Každý může pomoci chránit svoje okolí a
omezit rizika např. tím, že nebude odvádět
dešťové vody mimo svůj pozemek, vždyť i
vyhláška č. 501/2006 Sb. hovoří o tom, že by
občané měli řešit vsakování dešťových vod
z nemovitosti na svém pozemku.

Do tohoto kontejneru ale
nepatří například bioodpad
ze zahrádek, dále kovy, suť,
elektroodpad a nebezpečný
odpad (pneumatiky, barvy,
laky, léky apod.).
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Zpráva finančního výboru
Dne 6. 4. 2016 se uskutečnila schůze finančního
výboru. Účastni byli všichni členové: Lenka
Čvančarová, Jan Říha, Kamil Janatka a pozvání přijala
i paní starostka.
Výbor se sešel poprvé v novém složení a probíral
otázky financí v obci a stav účetnictví.
Jak je Vám známo ze zpráv paní starostky
uveřejňovaných ve zpravodaji, účetnictví obce prošlo
kompletní rekonstrukcí. Členové výboru se shodli na
tom, že nedostatky, na které bylo poukázáno při
minulé schůzce, byly odstraněny a byla sjednána
náprava ve všech oblastech, na které jsme upozornili.
Procházeli jsme účetní výsledky roku 2015 a
porovnávali je s rozpočtem. Zároveň jsme porovnávali
některé položky s rokem 2014 a musíme konstatovat
značnou
úsporu
zejména
v oblasti
energií.
Nejvýraznější úspory byly na LTO (úspora cca
125 000 Kč/rok) a na pohonných hmotách (úspora cca
61 000 Kč/rok).
Členové finančního výboru se shodli na tom, že
v uplynulých několika měsících došlo ke značnému
pozitivnímu posunu ve stavu účetnictví a prokazatelné
úspory související s údržbou obce se na pořádku
v Liběchově nijak negativně neprojevily.
Za členy finančního výboru Ing. Kamil Janatka.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Město Liběchov vyhlašuje veřejnou výzvu
na obsazení pracovního místa úředníka
na úseku referent fiskální politiky a
financování – účetní obce.
Předpokládaný termín nástupu na dobu
neurčitou: od 1. 7. 2016, úvazek 0,8-1.
Lhůta pro podání přihlášek
do 16. 6. 2016 do 12 hod.
Více informací na www.libechov.cz.

Dodržování nočního klidu
a klidu o víkendech a svátcích
při péči o zeleň v zahradách
Vážení spoluobčané,
připomínáme platnost Vyhlášky č. 5/2015 o veřejném
pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve
městě, zvláště čl. 6, odst. 4, ve kterém se říká:

„Provozování a používání zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, např. sekaček na trávu,
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů a
podobně, je umožněno ve všední dny od 06:00
do 22:00 hodin, o sobotách v době od 08:00 do
22:00 hodin. O nedělích a státem uznaných
svátcích se zakazuje provozování a používání
hlučných strojů a zařízení (např. sekaček na
trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů
a podobně).“
Navazující body znějí takto:
5. Časové omezení uvedené v odst. 4. se
nevztahuje na výstražné signály a činnost
složek integrovaného záchranného systému a
na mimořádné situace, kdy je třeba
neprodleně odstranit závadu nebo následky
živelné či jiné události bezprostředně
ohrožující zdraví, život a majetek osob nebo
zdraví a život zvířat.
6. Výjimku z časového omezení uvedeného
v odst. 4. může ve výjimečných případech
udělit starosta města na základě odůvodněné
žádosti podané nejpozději 10 dní přede dnem
plánovaného počátku činnosti. Starosta města
může udělenou výjimku v době jejího trvání
odejmout,
dochází-li
v
souvislosti
s pořádáním akce k narušování veřejného
pořádku.

LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 3/2016
3

Přijďte navštívit nové
turistické informační
centrum v Liběchově
Nabízíme: mapu města zdarma, dále k prodeji
turistickou známku k výročí 700 let od první písemné
zmínky o Liběchově, pohledy, klíčenky, pastelky,
podtácky, záložky, magnetky, dřevěné tužky s 2D
kostelíčkem, propisky a nově také například pexeso
Poznej Liběchov a okolí.
Další předměty a propagační materiály se chystají.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Hledáme šikovného prodavače do
infocentra. Otevírací doba ve všední den
od 13 do 16 hod. a v sobotu od 10 do 16
hod., od května do září. Zájemci se
mohou hlásit na Městském úřadu
Liběchov osobně nebo na tel. čísle
315 697 016, případně e-mailem na
adresu ou@libechov.cz do 15. 6. 2016.
Nástup možný ihned.

Zprávy o dotacích a dalších chystaných projektech
V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o podaných žádostech o dotace z různých programů. Nyní již víme,
že v letošním roce jsme s dotacemi ze Středočeského kraje byli 100 % úspěšní.
Z krajských zdrojů konečně letos zrekonstruujeme chodník při silnici I/9 od budovy úřadu až po Akademii věd,
celkem cca 0,5 km chodníku. Povrchy budou zhotoveny ze zámkové dlažby. Na místech, kde to dovolují šířkové
parametry komunikace, dojde k jeho rozšíření či vybudování zelených pásů. Bohužel v nejužším místě, u městského
úřadu, rozšíření není právě z důvodu profilu komunikace možné. Na nový chodník město získalo dotaci 0,5
milionu Kč a opravy začnou začátkem srpna. Práce by měly být hotové do říjnového posvícení.
Je třeba počítat s dopravním omezením, kdy provoz bude zčásti řízen semafory. Akce by měla trvat osm týdnů.
Další dotaci z kraje jsme získali na opravu křížové cesty ve výši 150 tisíc Kč. V případě, že se nám podaří získat
další finance (150 tisíc Kč) i z Ministerstva kultury jako loni, tak v letošním roce opravíme všech zbývajících deset
zastavení (loni se opravily čtyři). Dále město získalo dotaci na vybavení infocentra ve výši 60 tisíc Kč. Z těchto
zdrojů budou pořízeny např. počítače pro obsluhu a pro návštěvníky infocentra s možností bezplatného přístupu
k internetu či prodejní pult, police atp. Pro hasiče se podařilo získat 50 tisíc Kč na nákup dýchacích přístrojů.
V neposlední řadě město obdrželo dotaci 70 tisíc Kč na bezpečností řezy a ošetření památné lipové aleje na
Kostelíčku a lípy na návsi v Ješovicích.
Pro DSO Boží Voda byla schválena dotace z fondu životního prostředí a zemědělství
ve výši 1,5 milionu Kč na rekonstrukci havarijního stavu vodovodního řadu
v Horní Zimoři, kde byly prokázány vysoké úniky vody.
V březnu jsme požádali o dotaci na kompletní restaurování křížku na Boží Vodě a
křížku u silnice směrem na Štětí (viz foto). Tato dotace na oba kříže byla také
schválena z programu Ministerstva zemědělství v celkové výši 128 124 Kč. V květnu
jsme podali žádost o dotaci z Nadace ČEZ na pořízení sekačky za čtyřkolku na sekání
veřejných prostranství. Žádost byla podpořena a město získá 56 890 Kč. Dotace ve
výši 200 tisíc na obnovu části hřiště za školou byla z nadace ČEZ zamítnuta.
Z Ministerstva pro místní rozvoj nám nevyšla dotace na rekonstrukci žulového schodiště
ke škole.
V květnu měla začít oprava střechy obchodního střediska, tzv. Turnhalle, ale ze zdravotních důvodů na straně
zhotovitele musela být akce posunuta – v plánu je zahájit práce ve druhé polovině července. Tato akce bude plně
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hrazena z rozpočtu města ve výši 1 183 759 Kč. Probíhá příprava projektové dokumentace tří přechodů pro
chodce na silnici I/9 (u Akademie, u hřbitova a u pošty) včetně prostoru před městským úřadem, kde by mělo
vzniknout příjemné prostředí, a předláždění a odvodnění uličky ke kostelu sv. Havla. V současné době čekáme na
vyjádření dotčených orgánů a řeší se s majiteli pozemky, které „vytékají“ do prostoru stavby. Původně jsme do
května chtěli získat stavební povolení, zjistili jsme však, že tomuto procesu musí předcházet územní řízení, což
celou přípravu posouvá o další tři měsíce. Termín podání žádosti, plánovaný na přelom roku, by však neměl být
ohrožen. V případě úspěchu s dotací a při zajištění dostatečných zdrojů ke spolufinancování bude tato akce
realizována v roce 2017.
V průběhu roku by měla být hotova studie centra města – „centrální náměstí s parkem“ – a představena
veřejnosti. Probíhají jednání o získání některých částí pozemků do vlastnictví města.
V květnu byla zahájena příprava studie a následně projektové dokumentace na úpravu prostor v naší základní
a mateřské škole. Půjde o rekonstrukci obou tělocvičen, školní jídelny s kuchyní, vybudování jazykové učebny,
počítačové učebny, multifunkční učebny přírodních věd a v neposlední řadě bude součástí dokumentace i úprava
školní zahrady včetně skleníku pro pěstitelské práce, které by byly ve škole obnoveny. O dotaci se bude žádat
v srpnu letošního roku na vybrané aktivity dle podmínek výzvy k podání žádostí o dotace.
Osobně mám velkou radost, že se daří dotace získávat. Přeji i nadále dotacím úspěch!
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města Liběchov

Den Země v Liběchově letos trochu netradičně
V letošním roce se Den Země uskutečnil na školním hřišti v sobotu 16. dubna. Nesbíraly se odpadky jako v jiných
ročnících, ale pracovalo se na obnově sportovního areálu u školy. Přestože počasí nebylo úplně ideální, přišli již
tradičně skauti ve velmi početné skupině, paní ředitelka školy, učitelé, rodiče, zástupci Spolku Liběchov sobě a další
dobrovolníci, kteří se rozhodli pomoci. Opravil se altánek, vysekávalo se roští, upravovaly se živé ploty, ohniště,
doskočiště a velká část dětí pod dozorem dospělých čistila škvárový ovál, který byl již zcela zarostlý.
Nakonec nás zachránil pan P. Novák ze Želíz, kterému tímto velmi děkujeme, a celý ovál upravil se svým pásákem
(viz foto).
Na konci akce, přibližně v poledne, jsme si opekli buřty a
rozešli se do svých domovů.
Práce je na hřišti ještě spousta a jedna brigáda to nevyřeší.
Ale alespoň se začalo. Město Liběchov v květnu požádalo
o dotaci na hřiště z nadace ČEZ na nákup materiálu. Tato
dotace však nevyšla, doufejme tedy, že příště.
Děkujeme všem, kteří se letošního Dne Země zúčastnili.
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města Liběchov

Péče o veřejnou zeleň
Zaměstnanci města Liběchov udržují více než 3 ha veřejných ploch a v současné době mají k dispozici dvě sekačky
a tři křovinořezy. Z tohoto důvodu trvá relativně dlouhou dobu, než veškerou zeleň posekají. Počátkem května jsme
požádali ČEZ o dotaci na pořízení sekačky za čtyřkolku. Je pozitivní zprávou, že jsme dotaci získali a tím pádem se
sekání rozsáhlých veřejných ploch ulehčí a zrychlí.
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Poděkování občanům
Ráda bych poděkovala občanům, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí. Díky nim dostáváme informace
o nefunkčním veřejném osvětlení, o výskytu rojů včel, o nově vzniklých nerovnostech a dírách v komunikacích,
o haváriích na vodovodním a kanalizačním řadu a dalších věcech, které nestačíme sami zpozorovat. Čím dříve
informaci dostaneme, tím dříve můžeme začít s nápravou.
Ing. Vladimíra Zralíková, starostka města

Pálení čarodějnic 2016
Letošní pálení čarodějnic bylo úžasnou společenskou
záležitostí. Svědčí o tom nebývalá účast. Sešlo se zde
kolem 300 občanů včetně dětí. Povídalo se, tančilo,
opékalo, jedlo a pilo. Žízeň byla veliká a dle slov
obsluhy stánku s občerstvením se vypilo 500 točených
piv a mnohých dalších nápojů. Skupina Jack Daniels
Band akci mohutně ozvučila a dotvořila tak úžasnou
atmosféru tohoto magického místa, kterým kostelík sv.
Ducha a jeho okolí beze sporu je. Kapela hrála až do
rána a pro největší taneční vytrvalce a posluchače ještě
přidala pár písniček na přání. Je vidět, že když se hudba
Foto Jan Rodr
dělá srdcem, tak si získá mnoho posluchačů.
Čarodějnická hranice vzplála rukou zkušenou v 19 hodin a byla opravdu velmi vysoká. Na její stavbu padlo značné
množství dřeva, které dodal pan Josef Homolka. Oproti loňskému roku také přibylo více laviček k sezení a malých
ohňů na opékání buřtíků, takže žádný hladovec nemusel čekat frontu nebo se tísnit u jednoho ohniště. Počasí akci
přálo a bylo poměrně teplo navzdory předchozím chladným a deštivým dnům. Na bezpečnost všech opět dohlíželi
naši dobrovolní hasiči, v jejichž režii akce proběhla. Již tradičně bylo jejich vozidlo doslova obsypáno zvědavými
dětičkami. Pokud patříte k těm, co si to letos bezvadně užili, určitě se už těšíte na příští rok. A za to velký dík všem,
kteří přispěli ke zdaru letošních čarodějnic!
Ilona Bílková
Poděkování patří:
Panu J. Homolkovi za dodávku dřeva.
Panu K. Šulovi za dovoz dřeva.
Panu T. Rejzlovi za úpravu terénu.
Obchodu EMS, jmenovitě p. Komedovi za půjčení výčepního zařízení.
Panu B. Šafránkovi a P. Sapíkovi za stavbu obří hranice.
Všem technickým pracovníkům města za přípravu a úklid prostoru.
Hudební skupině Jack Daniels Band ze Štětí.
V neposlední řadě liběchovským hasičům za zajištění celé akce včetně
občerstvení.
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Vítání občánků
Sobotní dopoledne 28. května 2016 patřilo na
městském úřadu v Liběchově těm nejmenším.
V obřadní síni starostka města přivítala devět
nových občánků, pět chlapců a čtyři děvčátka.
Slavnost doprovodily svým vystoupením žákyně
ZŠ Liběchov, pro maminky byla připravena
květina a pro děti knížka, Čapkova Dášeňka,
z které si jistě jednou budou rády číst.
V doprovodu rodičů, prarodičů, sourozenců a
dalších příbuzných i přátel tak děti poprvé
vstoupily do veřejného života. Některé si
slavnost užily se zájmem, jiné si trochu zdřímly
– všem bez rozdílu ale i po letech tento den připomenou fotografie a jistě i vyprávění těch, kdo je tehdy s láskou
drželi v náručí. Aničce, Elišce, Rozálce, Sofince, Mikulášovi, Radovanovi, Romanovi i oběma Honzíkům přejeme
krásný, spokojený život a jejich rodinám, aby pro své děti nacházely vždy lásku a pochopení.

Dětský den
Oslavy Dne dětí letos v Liběchově připadly na sobotní odpoledne 28. května. Na hřišti a v kempu SK Liběchov byla
pro děti připravena řada stanovišť s tradičními i neobvyklými úkoly: strefování míčem na branku, házení kroužků
nebo střelba z luku prověřily fyzickou zdatnost a obratnost soutěžících.
Sílu si mohli změřit při přetahování lana, ale nakonec i během
zápolení s proudem vody z hasičské hadice. Všechny děti se
také pod dohledem zkušených chovatelů mohly projet na
koních. Soutěžilo se o drobné hračky a suvenýry, nechyběly
ani nějaké ty sladkosti – a překvapením určitě bylo právě
vydané pexeso s motivy Liběchova a okolí. Kdo měl i po
soutěžích stále dost elánu, vyřádil se ve skákacím hradu.
Možnost občerstvení a posezení uvítali jistě i dospělí.
Nádherné letní počasí pořadatelům přálo – vydatný déšť se
spustil jako na objednávku teprve ve chvíli, kdy byla oslava
téměř u konce.
Městský úřad, jednotka sboru dobrovolných hasičů Liběchov, skauti z oddílu
Modrá kotva, fotbalisté SK Liběchov i všichni dobrovolníci, kteří jim po celé
odpoledne na jednotlivých stanovištích pomáhali, se snažili ze všech sil, aby pro
účastníky akce připravili hezké odpoledne. A nakonec mohou být opravdu
spokojení – dětský den se vydařil a na dětech bylo vidět, že si hry a soutěže s
radostí užily.
Děkujeme paní Jaroslavě Kratochvílové a jejímu trpělivému týmu za projížďky
na koních a panu Františku Homolkovi ml. za limonádu pro všechny soutěžící.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV
Projekt „Mezi generacemi“
Již druhým rokem probíhá ve spolupráci základní školy a Domova seniorů Vidim projekt zaměřený na setkávání
žáků a klientů DS. Projektových dní se letos pravidelně účastnily žákyně Katka (7. roč.), Kristýna a Klára (8. roč.).
Nemalý zájem o účast však zůstal i u chlapců 7. ročníku, letos
se pak nově přidaly i žákyně 5. a 6. ročníku. Tímto děkujeme
všem žákům, kteří se do akce zapojili, za vstřícný přístup
k seniorům, za jejich trpělivost a zodpovědný postoj
k projektu. Dále bychom rádi poděkovali vedení a kolektivu
zaměstnanců Domova seniorů za vytvoření příznivých
podmínek a za navázání oboustranně přínosné spolupráce.
A co že to vlastně na Vidimi děláme?
Krájíme, mícháme, vaříme, pečeme, smažíme…
Mgr. Jana Pravdová a Mgr. Jana Tottová

Škola v přírodě, Bartošovice v Orlických horách
V týdnu od 9. do 13. května se žáci 1., 2. a 3. třídy zúčastnili školy v přírodě, která probíhala ve středisku Zemská
brána v Bartošovicích, jež se nacházejí v Orlických horách. Doprovod dětem dělaly paní učitelka Kleinová a
Zajíčková Vajdlová, s dozorem nad dětmi pomáhalo také několik rodičů.
Kromě dopoledního bloku učení měly děti možnost poznat jinou krajinu, navštívit architektonické zajímavosti a
dozvědět se něco o tzv. chráněných dílnách a starých řemeslech. Naštěstí jim přálo počasí, takže se mohli věnovat
převážně venkovním aktivitám, k nimž byl v okolí dostatek prostoru – hřiště, louky a lesy.
Co všechno tedy naši žáčci zažili, viděli a vyzkoušeli:
• typické české venkovské domky – dřevěnice,
• kostel s prosklenou střechou v Neratově (zde si troufli i zazpívat a okusit tak
výbornou akustiku),
• celodenní výlet k mostu Zemská brána (během výletu proběhla také
přírodovědná soutěž),
• noční cestu k pokladu (ti, na které huklo strašidlo, absolvovali cestu v poklusu),
• chráněnou dílnu v Bartošovicích – zde žáci pozorně poslouchali podrobný
výklad o pletení košíků, výrobě keramiky, šití zvířátek a zástěr z látky, a to
s názornou ukázkou; také viděli předení na kolovratu, rozčesávání vlny a tkaní na
tkalcovském stavu,
• vymalování keramického hrnečku – ten posloužil další týden jako dárek pro
maminku, který dostala v rámci akce ke Dni rodiny,
• závěrečnou diskotéku, ocenění diplomy.
P. S. Děkujeme všem, kteří nás zásobili sponzorskými dary – sladkostmi a věcnými dárky. Vše jsme využili jako
odměny při drobných soutěžích i jen tak na chuť.
Mgr. Jindra Kleinová a Mgr. Helena Zajíčková Vajdlová
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Den bezpečí a pořádku,
Mělník
Ve čtvrtek 19. 5. 2016 se žáci šestého ročníku
zúčastnili Dne bezpečí a pořádku v Mělníku.
Zábavnou formou se více dozvěděli o práci
městské policie, rychlé záchranné služby, státní
policie a hasičské záchranné služby. Shlédli
ukázku výcviku služebních psů, jeden ze
šesťáků (Aleš Cibulka) využil nabídky psovodů
a nechal se zadržet služebním psem. Hasiči
názorně předvedli, proč se nemá hořící olej hasit
vodou. Dále měli žáci možnost shlédnout
ukázku spolupráce jednotlivých záchranných
složek. Policisté pomohli záchranářům s agresivním účastníkem nehody, záchranáři a hasiči společnými silami
vyprostili zaklíněné osoby z havarovaného auta. Po celou dobu programu měli žáci možnost prohlédnout si
technické vybavení záchranných složek. Bonusem programu byl přílet policejního vrtulníku, který si účastníci mohli
prohlédnout. Program byl zakončen ukázkou výcviku policejních koní. Tito koně se nebojí bariér, ohně ani petard.
Program se žákům líbil, každému něco jiného, ale všichni se domů vraceli nadšeni.
Ing. Lucie Orvošová a Mgr. Jana Pravdová

A přece i v naší škole
máme spisovatelské talenty!
To si nejspíše řekla učitelka češtiny, neboť se s námi všemi rozhodla podělit
o povedené práce dvou žákyň 8. ročníku, které sestavily líčení na téma Na naší
zahradě. (Na přání dívek zůstává jejich totožnost anonymní.)
„Je tu plno vůní a barev, fialová, červená, žlutá, zelená, dokonce i modrá. Čerstvý vzduch a čerstvě vyprané
prádlo tomu dodávají ještě lepší atmosféru. Nedávno pršelo, ale teď už svítí slunce a je krásně. Také je tu klid, ale
zároveň tu ptáci zpívají, jako by něco oslavovali. Ve stínu se schovávají kočky, občas se přijdou – zahřát na
sluníčko a pomazlit se s námi. Za chvíli budeme nahoru na záhonek chodit pro jahody.“
„Tráva bujně roste a má krásnou zelenou barvu. Chodníček je úhledně upravený a v živém plotě je slyšet, jak si
vrabci staví hnízda a krmí mladé. Růže u schodů ke vstupním dveřím tmavě růžově kvete a vydává sladkou vůni. Na
stole je položena váza s růžovými, bílými a fialovými větvičkami šeříku. Z balkónu můžete slyšet štěbetání
papouška a pejsek se vyhřívá na sluníčku. V rohu zahrady objevíte ovocné keře. Rybíz, maliny, ostružiny a víno. Na
záhonku rostou velké červené jahody, vynikající okurky, hrášek a papriky.“

Všem našim žákům přejeme krásné prázdniny!
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Z NAŠÍ ŠKOLKY

www.mslibechov.webnode.cz

Den Země ve třídě Motýlků a Včeliček
V pátek 22. dubna 2016 se ti nejstarší vydali na pochod
přírodou. Trasa byla dlouhá – alej, Boží Voda, Klácelka,
Čertovy hlavy, hospodářství u Chárů, les, polní cesta ke
škole. Kromě pozorování probouzející se přírody děti plnily
různé úkoly, např. poznávaly na obrázcích stromy a jejich
plody, jedlé i jedovaté houby, lesní zvířata, ptáky, jedovaté
rostliny, piktogramy správného chování v lese. Za každý
splněný úkol dostali kapitáni družstev část obrázku.
V mateřské škole pak družstva z jednotlivých dílků
sestavovala celek. Nastalo velké napětí. Co to vlastně bude?
Bude obrázek celý, nebo bude nějaký dílek chybět?
Nechybělo nic. Jsou to chytré děti.
Chlapcům vznikl obrázek veverky s mláďaty a děvčata se těšila z obrázku čmeláka. Celé dopoledne uběhlo rychle.
Počasí nám přálo, svačinka všem chutnala, děti si zaběhaly a něco nového se i dozvěděly.

Jakpak dělá truhlář, jak dělá holenku…
Ve čtvrtek 5. května 2016 přijela za dětmi Ing. arch. Lada
Cejhonová s „Hoblinkovou dílničkou“, aby dětem přiblížila
práci se dřevem. Seznámila je s různými nástroji, které se při
opracování dřeva používají. Ukázala správnou techniku a
upozornila i na možné nebezpečí při špatné manipulaci.
Názorně předvedla, jak si vyrobit jednoduchou hračku a pak už
se děti pustily do vlastní výroby. Opracovaly dřevo brusným
papírem, spojily dílky, přitloukly kolečka a patřičně vybarvily.
Co kus, to originál. Ve druhé části programu si na kousku
dřeva mohly vyzkoušet práci s pilkou, ruční vrtačkou,
kladívkem a svěrákem. Domů si každé dítko odneslo vlastnoručně vyrobeného králíčka, cvičné dřívko, dřevěné
srdíčko, spoustu poznatků, dojmů a radosti z vlastní výroby.

Školka v přírodě aneb kterak jsme odjeli na týden z domova
V pondělí 9. května 2016 jsme nasedli do autobusu, který nás odvážel
směrem do Orlických hor, do vísky jménem Bartošovice. Na parkovišti
zůstali rodiče se smíšenými pocity. Šťastní, že mají tak šikovné a
samostatné děti, zároveň v nich však hlodal červíček pochybností
o tom, jestli to děti i paní učitelky zvládnou, zda nebude zrovna jejich
dítko plakat. Kromě cenných rad ohledně dětí nás rodiče vybavili i
spoustou dobrot a pamlsků pro všechny. Cesta proběhla bez problémů,
stejně jako ubytování. Poté následovala obhlídka Bartošovic. Co
upoutalo naše oči, bylo velké množství kostelů na tak malou vesničku
a její okolí. Nejvíce se děti těšily na procházky do lesa a stavění
domečků pro lesní skřítky. Společně se školáky jsme navštívili
nedalekou obec Neratov, vzdálenou asi 6 km od Bartošovic. Prohlédli
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jsme si kostel, který je nově opravený. Jeho zajímavostí je skleněná střecha, přes kterou jsme pozorovali oblohu.
Čekal nás i celodenní výlet. Cílem výletu byl most Zemská brána a naučná stezka, která k němu vedla. Děti výlet
krásně zvládly, tempo bylo přiměřené a časté přestávky jim dodávaly energii i na hry v lese. Nechyběla diskotéka a
očekávané nakupování plyšáků a hraček. Zvláštní poděkování si zaslouží paní Mgr. Anička Janatková, která velmi
profesionálně doplnila pedagogický tým. Nám učitelkám byla výbornou posilou a dětem další osobou, na kterou se
mohly kdykoli obrátit. Pobyt jsme si všichni užili, odnesli jsme si z něj spoustu zážitků a děti se vrátily domů
spokojené a vydováděné.
Hlášky našich předškoláků
Přednáška o dravcích. Ornitolog: „Jestlipak víte, děti, co je to za sovu?“ Dítě: „To je sova pálivá.“
Učitelka: „Který měsíc je po měsíci dubnu?“ Dítě: „No přece květenec.“
Povídáme si o rodině. Učitelka: „Má někdo doma miminko?“ Dítě: „Já. A dokonce vím, jak se porozují!“
Výroba čarodějnice z látky. Jedno z dětí použilo maskáčovou látku. Kamarád komentoval jeho výrobek slovy:
„Ještě nikdy jsem neviděl, aby takhle stará bába pracovala u armády.“
Holčička se ptá paní učitelky: „Proč nejedete s námi do školy v přírodě?“ Učitelka: „Protože se tam už nevejdu.“
Dítě: „To tam mají tak úzký dveře?“
Učitelka: „Kdo tady asi rozkopl ten pařez?“ – Dítě: „To byli vendelíni.“ (= vandalové)
Co nás čeká?
16. 6. – Klaun TúTú
Rozlučková besídka s budoucími školáky
1. – 15. 7. – mateřská škola v provozu
18. 7. – HURÁ, PRÁZDNINY!
Všem přejeme léto plné sluníčka, dětem spoustu zážitků, rodičům krásnou
dovolenou, kolegům a kolegyním vytoužený odpočinek a v září se na všechny
těšíme.
Kolektiv učitelek MŠ

Přístav vodních skautů a skautek Modrá
kotva Liběchov Vás srdečně zve na

VODÁCKÉ ODPOLEDNE,
které se bude konat dne 25. 6. 2016
od 15:00 u Labe za Benzinou.

LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 3/2016
11

PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK MODRÁ KOTVA LIBĚCHOV

Letos na jaře jsme se všichni věnovali přípravě na okresní závody vlčat a světlušek (chlapci a dívky do dvanácti let).
Za reprezentaci Liběchova jsme postavili jednu hlídku, Racky, v kategorii vlčat a dvě hlídky, Sharky a Šipky,
v kategorii světlušek.
Závod probíhal dne 9. 4. 2016 v chloumeckém lese. Zde se všechny děti přeměnily v galské válečníky. V galském
přestrojení pomáhali závodníci Asterixovi a Obelixovi v boji proti Římanům. Po cestě museli projít různými
nástrahami a obhájit tím své schopnosti v různých zkouškách – kuchařská dovednost, fyzická zdatnost, zručnost,
první pomoc, vlast a historie skautingu, schopnost orientace, znalost přírody, schopnost komunikace, řešení
krizových situací, lov divočáků a souboj s Římany. Po náročném závodu jsme se ohřáli a zasytili v budově
Rodinného centra Chloumek, které nám poskytlo zázemí.

Závodu se zúčastnilo šest hlídek vlčat a devět hlídek světlušek z celého okresu Mělník. Na prvních třech místech
v kategorii vlčat se umístili: 1. Koumáci – středisko Mělník, 2. Rackové – přístav Liběchov, 3. Jeleni – středisko
Lišák Neratovice. Na prvních třech místech v kategorii světlušek se umístily: 1. Veverušky II – středisko Kostelec
nad
Labem,
2.
Sharky
–
přístav
Liběchov,
3.
Pomněnky
–
středisko
Mělník.
Důkladná příprava přinesla ovoce. V obou kategoriích jsme skončili na druhém místě a postoupili do krajského kola,
které se bude konat 11. 6. 2016 nedaleko Českého Brodu.
Ale jen jsme nezávodili. Dne 16. 4., na Den Země, jsme pomáhali při obnově
školního hřiště. Akce se zúčastnili děvčata z oddílu Cuttyshark, chlapci z oddílu
Viking a také někteří rodiče, kterým bychom tímto chtěli poděkovat.
V dubnu jsme toho měli spoustu, proto jsme vodáckou sezónu zahájili až 30. 4.,
kdy Rackové a Žraloci z oddílu Viking odemkli Labe. Tento den jsme spluli
Labe od mělnického cukrovaru až do Liběchova.
A ani v květnu jsme nelenili a konečně jsme dokončili obložení naší klubovny.
Brigády se zúčastnili jak rodiče, tak děti. Na vodu jsme taky nezapomněli. Po
brigádě si děvčata z oddílu Cutty Shark šla zaplavat do bazénu. Naši Vikingové
ve dnech 21. – 22. 5. jeli Jizeru v úseku Příšovice (u Turnova) do Bakova nad
Jizerou.
Za přístav Modrá kotva Marie Kubecová.
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LIBĚCHOV SOBĚ – SPOLEK PRO ZÁCHRANU KOSTELÍČKA
Ohlédnutí za dubnovými akcemi
Letos na jaře jsme si připomněli smutné výročí ničivého požáru, při kterém byla poničena střecha liběchovského
kostelíčka. Přesně 50 let poté, co při první jarní bouřce roku 1966 blesk zapálil střechu kostela, jsme uspořádali
vzpomínkový akt, při kterém jsme kromě této události připomněli také jinou pohnutou kapitolu v historii kostelíka.
V prosinci roku 1973 byly z krypty vyzvednuty ostatky zesnulých a převezeny na místní hřbitov. Podle původního
záměru, který potvrzují i dobové dokumenty, měly být ostatky rodiny Veithů a Karla Hyacinta Villaniho,
svobodného pána de Castelo Pilonico, umístěny do dvou neužívaných hrobů. Jak se zatím zdá, jejich skutečný osud
byl zřejmě jiný: nevíme kde, jak a kým byly nakonec uloženy, případně zda nebyly odstraněny jiným způsobem.
Rozhodli jsme se proto, že
seznámíme
veřejnost
s touto
záležitostí a že jako výraz smíření
umístíme na místním hřbitově
památník, který by příchozím
připomínal, že právě zde se
uzavřela historie osobností, které
měly zásadní vliv na rozvoj a
vzhled Liběchova, jejichž působení
však v mnoha případech v dobrém
slova smyslu přesahovalo hranice
panství.
Vyvrcholením našich dubnových
akcí
byl
koncert
spojený
s literárním pásmem. Čtení z děl
Františka Halase, Jaroslava Seiferta
a Bohumila Hrabala doprovodil
svým zpěvem vokální soubor
KrisKrosKvintet. Počasí nám toho
dne vůbec nepřálo, mnohým lidem
znemožnilo přijít na kostelíček, a
tak jsme se rozhodli pozvat do
Liběchova tyto skvělé hudebníky
ještě jednou. Vystoupí 19. června
na našem Jahodovém koncertu
v oranžerii hotelu Rezidence, kam
Vás všechny srdečně zveme. Jak je
na našich akcích zvykem, kulturní
zážitek obohatíme i kulinářským
překvapením,
které
je
pro
návštěvníky koncertu zdarma.
Vstupenky
jsou
v předprodeji
v papírnictví u pana J. Groha.
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Malujeme pro kostelíček: Letnice a výtvarné dílny
Po mnoha letech jsme letos v Liběchově oslavili letnice neboli svatodušní svátky. Letnice jsou nejen oslavou
přírody, kdy se čistí studánky a slaví se první úroda – jsou především svátkem duchovním. V sobotu 14. 5. nám
tento základní význam svatodušních svátků připomněl P. Anselm Pavel Kříž, O. Praem., svou důstojnou a
zároveň i pro děti pochopitelnou promluvou, kterou pronesl v přírodě, nad krásnou vyhlídkou do krajiny
u kostela sv. Ducha. Po celé odpoledne pak jsme pilně pracovali ve výtvarných dílnách, rozdělených jednak podle
typu výtvarné činnosti, jednak podle věku účastníků. Cílem bylo vytvořit pod vedením profesionálních výtvarníků
díla, která poslouží k výzdobě kostela sv. Ducha a sv. Hrobu a současně dají dětem i dospělým možnost přispět
svým dílem na dobrou věc. Projekt jsme proto nazvali Malujeme pro kostelíček. Všichni výtvarníci, MgA. Jitka
Navrátilová, Bc. Jitka Čechová, Barbora Veselá, MgA. Jiří Miláček, Mgr. Vladimír Halada a paní Marie Poláková
neúnavně, s velkým entusiasmem a zcela nezištně tvořili obrazy a
objekty, jež – jak doufáme – budou za nějaký čas zdobit místa, pro
něž byly určeny. V některých dětech výtvarné odpoledne odkrylo
chuť malovat a možná je přivedlo k poznání, že volný čas lze trávit i
jinak než jen u počítače nebo u televize.
V neděli dopoledne jsme pak výstavu instalovali v barokní konírně
u liběchovského zámku, takže někteří z nás neměli ani čas se
naobědvat. O to příjemnější pak bylo zjištění, že se vše podařilo a že
jsme lidem, kteří výstavu při nedělní vernisáži navštívili, udělali
radost.
Při organizaci této akce byla nutná souhra
mnoha lidí a znovu se ukázalo, že když děláme
něco, co přesahuje nás samé, tak se lidé rádi a
dobrovolně připojí. My, členové spolku,
musíme znovu poděkovat našim rodinám,
šikovným manželům, partnerkám a také našim
dětem, ti všichni nás (snad i rádi) v naší
spolkové činnosti podporují.
Děkujeme rovněž panu Josefu Homolkovi za
bezplatné zapůjčení nádherných prostor
zámecké konírny, Abigail Kozlíkové a Dušanu
Thurzovi za bezplatné poskytnutí krásně
zrekonstruovaných prostor Husova domu a
České obci sokolské za pronájem liběchovské
sokolovny. Při nedělní vernisáži nás zámeckou
zahradou zajímavým výkladem provedl PhDr.
Vítězslav Štajnochr, Ph.D., a o radost dětí se
starala paní Jaroslava Kratochvílová se svými pomocníky, kteří nabízeli projížďky na koni. Všem děkujeme a
těšíme se na další společné aktivity!
Výstava Malujeme pro kostelíček se v malém výběru přestěhovala do výlohy liběchovského
infocentra. Doufáme, že potěší kolemjdoucí a že těm, kteří se výtvarných dílen zúčastnili,
připomene příjemně strávené odpoledne.
Více se o našich akcích dozvíte na WWW.KOSTELICEK.EU.
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Z minulosti města Liběchova – o rodu Veithů (1)
Autor následujícího článku, vážený liběchovský pan učitel Jaroslav Doubek (1905–1996), výjimečná postava obce,
velký znalec místa, badatel, pojednání publikoval ve sborníku BEZDĚZ v roce 1948. Sborník vydával Musejní
spolek pro kraj Českolipský. Přetištěním chceme připomenout význam rodiny Veithů pro Liběchov i 20. výročí páně
Doubkova úmrtí.
V západní části okresu Dubá leží na Labi stará osada, nyní město Liběchov. V liběchovském okolí i ve městě
samém upoutají návštěvníky mnohé památky stavitelského rázu, některé i nevšední ceny umělecké. Hlavní zásluhu
o tyto památky mají dvě rodiny, které byly majiteli liběchovského panství: rytířský rod Pachtové z Rájova a rod
Veithů.
Zakladatel rodiny Veithů byl Jakub Veith, který se narodil z chudých
rodičů-tkalců r. 1758 ve Volarech na Šumavě. Vyučiv se tkalcovině,
odešel v 18 letech do Vídně, kde u malého továrníka, který vyráběl látku
„pik“, stal se svou přičinlivostí brzy předním dělníkem a zakrátko nato i
mistrem. Ve Vídni pobyl 10 let a nastřádal si díky své píli a přičinlivosti
malé jměníčko. Roku 1786 se vrátil do Volar, kde se oženil s dcerou
tamního purkmistra Rosalií Kühmanovou (Kiemannovou). Odstěhoval
se do Čes. Budějovic a sám začal vybábět zmíněnou látku pik, ze které se
šily vesty. Věren své pilnosti a šetrnosti rozšířil si jmení tak, že mohl
koupiti dům a začíti s výrobou sukna. Za válek francouzských se stal
armádním dodavatelem, rychle zbohatl a ke konci 18. století koupil
velkostatek Dub u Vodňan. V té době bylo na prodej po hraběti Karlu
Pachtovi panství Liběchov. Veith na přímluvu inspektora Straky panství
liběchovsko-chcebuzské za 400.000 zl. koupil. V tu dobu se právě stavěla
terezínská pevnost a na tuto stavbu bylo třeba hodně dříví. Veith dal mýtil
své rozlehlé lesy, dříví dodával do Terezína, paseky prodával na pole a
tím nesmírně zbohatl.
Pak kupoval další panství, až konečně koupil r. 1827 od královské komory
i panství kolínské za 610.000 zl. Liběchov, kde měl své sídlo, velice
Jakub Veith (1758–1833)
zvelebil.
Zavedl pěstování čekanky a r. 1832 vystavěl jeden z prvních cukrovarů. Právem se počítá mezi první průkopníky
cukrovarnictví v Čechách. Na svých panstvích nejen činil pokusy s výrobou cukru z javorové šťávy, nýbrž založil r.
1811 v Liběchově a v Semilech jakési továrny na výrobu syrobu a cukru z řepy. V r. 1832 zakládá podobný
cukrovar v nedalekých Želízích. Na Liběchovsku usadil dosud tam chybějící řemeslníky: hodináře, nožíře, sedláře a
provazníky, čímž v této krajině zavládl čilejší ruch a povznesena nesporně hospodářsky.
Jakub Veith byl muž velice podnikavý, povahy rázné a bezúhonné, po celý svůj život nanejvýš přičinlivý a správný.
Zemřel r. 1833. Měl syny Václava – nar. 1787, zemř. 1852 – pána na Kolíně, Antonína – nar. 1793, zemř. 1853 –
pána na Liběchově, dceru Kláru, provdanou za Martina Waagnera, pána na Jirnech, Terezii, provadnou za Bedřicha
rytíře Neupauera, pána na Vrutici, a Annu, provdanou za šlechtice Kleista, která dostala věnem panství Děpoltovice
(Tüppelsgrün).
Antonín Veith dostal panství Liběchov s Chcebuzí, Sukorady, Snědovice a Brocno. R. 1809 vydržoval jeden jeho
bratr (Václav) jedno oddělení zemské obrany, v němž sloužili jen příslušníci panství liběchovského. Václav byl
zároveň jejich velitelem.
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Antonín Veith byl od mládí churav, a proto asi zůstal svobodný.
Vystudoval na akademickém gymnáziu v Praze a osvojil si důkladně
mimo češtinu i jazyk francouzský a anglický. Velice rád se zabýval
českými dějinami. Měl obsáhlou knihovnu cizojazyčných děl. F. M.
Klácel, svobodomyslný a tehdy nepoddajný kněz, byl zámeckým
knihovníkem. V Liběchově rádi dleli Veithovi přátelé, jako byl
Bernard Bolzano (nar. 1781 v Praze, zemř. 1748 tamtéž), původem
Ital, český lidumil, osvícený kněz, filozof, lužicko-srbský kanovník
z Budyšína Frant. Příhorský (nar. 1788, zemř. 1850), přítel Bolzanův,
zmíněný F. M. Klácel, který byl v rodině Veithů i vychovatelem po
stránce literární i jako učitel českého jazyka, J. V. Krombholz (nar.
1782, zemř. 1843), lékař a přírodopisec, chirurg a lidumil; F. A.
Brauner (nar. 1810, zemř. 1880), český právník a neohrožený zastánce
práv českého národa, a jiní. Veith byl muž lidumilný a pohostinný.
Zakládal knihovny školní i obecní, české i německé, štědře podporoval
učence i umělce; jako malíř dlel na Liběchově Jos. Navrátil (nar. 1798,
Rosalie Veithová (1758–1831)
zemř. 1865), který v liběchovském zámku namaloval „Dívčí boj“ a „Libušin soud“. Jen zásluhou Veithovou se stal
z kláštěrního kuchtíka Václava Levého žák mnichovského sochaře Schwanthalera a později slavný český sochař.
Veith v Levém shledal velké vlohy k sochařství a svým nákladem ho dal vzdělati.
Václav Levý (nar. v Nebřežinách u Kralovic, zemřel 1870 v Praze) byl známý sochař, který ozdobil různými
výjevy, vytesanými v pískovcových skalách, široké lesy v liběchovském okol: známá „Klácelka“, „Harfenice“,
„U hada“, „Čertovy hlavy“ a jiné, jež jsou často vyhledávány hojnými návštěvníky Liběchova.
(Dokončení v příštím čísle Zpravodaje.)

-jk- květen 2016

V měsíci červnu uvádíme:

Zveme Vás do nově otevřené knihovny
(v infocentru, vedle pošty)
Provozní doba:
Středa 16 – 19 hodin
(mimo tuto dobu po dohodě)
* ve středu 15. 6. 2016 z provozních
důvodů zavřeno, mimořádně otevřeno ve
čtvrtek 16. 6. 2016 od 16 do 18 hodin

Beseda nad nejstaršími obrázky
Liběchova
s Ing. Josefem Janáčkem
V prostorách knihovny si ve čtvrtek 16. 6. 2016 od 18.00 hodin
prohlédneme nejstarší a nejcennější vyobrazení Liběchova ze
sbírek pana kronikáře, samozřejmě s jeho zasvěceným
komentářem. Barevné kopie pro vlastní potřebu bude možné si
na místě objednat.

Máte-li doma vyřazené knihy,
neváhejte nám je přinést, mohou
posloužit dalším čtenářům, děkujeme.

Vzhledem k omezenému počtu míst k sezení doporučujeme
předem si rezervovat účast na níže uvedených kontaktech
knihovny.

Roční registrační poplatek je 50 Kč pro
dospělého, 20 Kč pro děti do 15 let.

VSTUP ZDARMA

E-mail: knihovna@libechov.cz, tel.: 603 313 439 (Eva Fričová); jsme též na Facebooku: (Knihovna Liběchov).
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SPORT
Nordic walking pro radost se připojuje k oslavám
V sobotu 21. 5. 2016 se v rámci oslav 700 let od první písemné zmínky o Liběchově konala
procházka spojená s instruktáží správné techniky chůze s nordic walking hůlkami.
Relativně početná skupinka se sešla v sobotu ráno na začátku aleje u parčíku. Téměř polovina účastníků již měla
dokonce své vlastní nordic walking hůlky, takže nebylo nutné si je všechny vypůjčit.
Po kontrole správné délky nastavení hůlek jsme postoupili dále alejí na rovnou cestu a po úvodním vysvětlení toho,
jak vypadá správná nordic walking (ne treková) hůlka, a po nácviku správné techniky jsme všichni vyrazili na kratší
2,5 km dlouhý okruh.
Na první zastávce na pití jsme byli seznámeni
s přednostmi nordic walkingu a s tím, proč je
v současné době tolik propagovanou nejen
sportovní, ale i rehabilitační disciplínou.
V průběhu cesty nám instruktorka opravovala
techniku individuálně, přímo za chůze, a při
příštím zastavení jsme provedli rozcvičku, anebo
spíše příjemné protažení. Bylo to tak proto, že při
nordic walkingu zabírají přece jen i další svalové
partie, které na to při chůzi bez hůlek nejsou
zvyklé, a tak nám jejich protažení pomohlo.
Následně jsme došli opět zpět na začátek aleje.
Tam se s námi rozloučili někteří účastníci, kterým
kratší instruktáž z časových nebo fyzických
důvodů takto postačila. Skupinka sportovců však
pokračovala ještě i na další 6,5 km dlouhý okruh.
Tentokrát jsme vyrazili v rychlejším tempu a nevyhýbali jsme se ani náročnějšímu terénu.
Celou akci jsme úspěšně zakončili s devíti kilometry v nohách a s dobrým pocitem, že jsme si ten den blahodárně
protáhli tělo a vydali energii. Navíc počasí bylo přímo ukázkové a skupina příjemná, a tak jsme si stačili ještě
popovídat a seznámit se s podobně pozitivně naladěnými novými přáteli.
Za sebe mohu konstatovat, že jsem ráda podpořila oslavy Liběchova svou nordic walking instruktáží a už teď se
těším na další společně strávené chvíle s hůlkami v rukách a s tisíci mílemi v nohách!
Jitka Hadová
Nordic walking pro radost / www.nwproradost.cz
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
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PLACENÁ INZERCE

Májový turnaj
Oddíl stolního tenisu uspořádal v pátek 27. května tradiční Májový turnaj pro žactvo. V liběchovské sokolovně se
sešlo sedmnáct dětí z pěti oddílů, a to z Kralup nad Vltavou, Nelahozevsi, Neratovic, Počapel a Liběchova. Hrálo se
ve třech kategoriích, na pěti stolech, skupinovým systémem. Všichni hráči bojovali a výkonnost v jednotlivých
skupinách byla vyrovnaná, o vítězství se často hrálo v pěti setech a o umístění rozhodovalo skóre zápasů. Nejlepší
hráči obdrželi diplom a věcnou cenu. A kteří to byli?
Nejmladší žactvo:
1. David Luc Duc (Nelahozeves)
2. Anna Součková (Neratovice)
3. Johana Vítová (Liběchov)
4. Patrik Koudelka (Nelahozeves)

Mladší žactvo:
1. Dominik Lalík (Kralupy n. Vlt.)
2. Dominik Pokorný (Liběchov)
3. Tomáš Kovařík (Neratovice)
4. Jindřich Kebrle (Nelahozeves)

Starší žactvo:
1. Patrik Jaskola (Liběchov)
2. Matěj Hrůza (Nelahozeves)
3. Luboš Svárovský (Počaply)
4. Josef Kotrč (Nelahozeves)

Oddíl hledá mezi příznivci stolního tenisu
hráče z řad dospělých, aby se obnovily
tréninky a mohlo se vytvořit družstvo,
které by se přihlásilo do regionální
soutěže.
Zájemci se mohou přihlásit vždy ve
středu a v pátek mezi 15–17 hod.
v liběchovské sokolovně, kdy trénují žáci,
nebo na telefonním čísle 721 671 875.
Marie Nesměráková
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Den Země
V Ješovicích se Den Země již stal tradicí. Letos se uskutečnil
posedmé (poprvé v roce 2010), a protože zaměstnanci technických
služeb města Liběchov veřejné prostory pravidelně uklízí, nebylo
zapotřebí chodit po vsi s pytli na odpad. Vrhli jsme se tedy na
částečnou úpravu ješovické návsi. Tato úprava byla připravovaná ve
spolupráci s občany i odborníky. Specialisté na životní prostředí ve
svém posudku například určili, které dřeviny a keře jsou vhodné na
vesnickou náves a které nikoliv.
Během dopoledne byla vysazena lípa malolistá a živý plot z ptačích zobů. Mimo jiné byla odstraněna i většina
náletových keřů. Chtěla bych poděkovat rodinám, které se zúčastnily nebo jinak pomohly – jsou to Bejrovi,
Hniličkovi, Miřatští, Rajmanovi, Řehákovi, Svobodovi, Třískovi, Trubičkovi, Vencálkovi a mnoho dětí.

Srdečně vás zveme na dvě tradiční akce spojené
s prázdninami a začátkem školního roku:
Olympiáda trochu jinak (8. ročník) se koná
v neděli 31. července 2016 od 15 hod. na hřišti.
Pohádkový les (6. ročník) se koná v neděli
4. září 2016 od 15 hod. u hájovny.
Nakonec ještě zbývá všem Vám popřát krásné
prázdniny a příjemnou dovolenou!

Pálení čarodějnic
V Ješovicích se čarodějnice už mnoho let pálí na
několika místech, například v restauraci Na Vidli
nebo v bývalé Aritmě. Tato lidová zábava je spojena
i se soutěžemi a čarodějnickými převleky. Letos
proto proběhla soutěž o nejkrásnější čarodějnici.
S přehledem nade všemi zvítězila ta, kterou
nepoznali ani její vlastní kamarádi. Tato „krásná
neznámá“ byla však ve skutečnosti muž!

Dětský den v Ješovicích
V Ješovicích letos Den dětí společně oslavilo více než třicet dětí,
které se sešly na místním hřišti. Během odpoledne plného her a
soutěžení děti kromě disciplín zaměřených na sport a tvořivost
přivítaly také projížďku na koních, kterou zajistila paní Jaroslava
Kratochvílová s rodinou. Po skončení dětského zápolení se dospělí
rozhodli, že si vyzkouší, co děti musely podstupovat. Zjistili, že
není vše tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Během
odpoledne si proto užili legraci úplně všichni. Dokonce i počasí se
výborně vydařilo, a tak bude ještě dlouho na co vzpomínat. Všem,
kteří s přípravou a organizací Dne dětí pomáhali, patří naše
poděkování.
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Ješovický koláček
V letošním již 8. ročníku „koláčku“ se na stole degustátorů sešly čtyři vzorky
kuchařského umění ješovických žen. Přestože za vítězku se právem může
považovat každá z nich, rozhodčí se svého úkolu zhostili se vší vážností a
stanovili pořadí na stupních vítězů.
A jak to dopadlo?
1. místo – piškot s tvarohem a polevou – V. Zralíková
2. místo – jablkový koláč – V. Bejrová
3. místo – mřížkový koláč s marmeládou – M. Kutáčová
4. místo – bublanina – I. Svobodová
Texty v rubrice Vlaďka Zralíková.

Liběchovský zpravodaj v tištěné podobě je doručován zdarma do všech domácností Liběchova a Ješovic.
Elektronická verze aktuálního zpravodaje i starších vydání je ke čtení i ke stažení na internetových stránkách obce www.libechov.cz
v sekci „Liběchovský zpravodaj“.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA LIBĚCHOVSKÉHO ZPRAVODAJE BUDE 15. ZÁŘÍ 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  č. reg.: MK ČR E 10681 Vydává: Zastupitelstvo města LiběchovIČ: 237019  Náklad 400 ks zdarma.
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POKRAČOVÁNÍ ZÁPISU Z ROKU 1979 PŘÍŠTĚ.
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Regionální muzeum Mělník
náměstí Míru 54, 276 01 Mělník, příspěvková organizace Středočeského kraje

červen – září
21. 5. – 26. 6. Barbaři – archeologická výstava – velký sál
26. 5. – 30. 9. Ke cti otce vlasti – Císař Karel IV. a Mělník – exteriérová výstava ve spolupráci s městem Mělník a
Státním okresním archivem Mělník
31. 5. – 26. 6. S družinou do pravěku – výstava dětí ze školní družiny ZŠ Jungmannovy sady Mělník ve vstupních
prostorech
31. 5. – 26. 6. Vozítka a houpadla na dobových fotografiích – výstava archivních snímků z dílny muzejní etnografky
v kavárně muzea
11. – 12. 6. Kurz historických tanců v malém sále, více na www.skolatance.cz
21. 6. Koncert mělnického pěveckého sboru Chrapot. Od 18:00 hodin v malém sále.
28. 6. – 30. 7. Ježek v kleci – výstava mělnického sběratele Otto Ečera v muzejní kavárně
28. 6. Karel IV., Mělník a Řím – cestopisně historická přednáška Mgr. Lukáše Snopka od 14.00 hodin v Centru seniorů
Mělník
28. 6. – 28. 8. Jaro v Maghrebu – obrázky z putování únorovým Marokem – fotografická výstava muzejního zoologa
Mgr. Libora Prause, Ph.D., ve vstupních prostorech
28. 6. Slávek Jelen Tour 2016 – pěvecký večer žánrů různých chutí, od 18:00 hodin v malém sále
15. 7. – 25. 9. HAFani! – Pes je přítel člověka i muzejníka! – výstava hraček s doprovodným programem nejen pro děti
8. 7. – 28. 8. „Už si zase hrajou aneb návrat modelářů a hračiček do muzea“ – výstava nejen papírových modelů.
Vernisáž se koná ve čtvrtek 7. 7. od 17:30 hodin ve velkém sále muzea.
2. 8. – 4. 9. Hradiště na Mělnicku – výstava v muzejní kavárně
17. 8. Projděte se Mělníkem s kocourkem Švarcíkem – procházka po Mělníku pro rodiny s dětmi
Srdečně zveme také do stálých expozic! Celoročně
otevřeno: Historická expozice: Nahlédnutí do
středověkého města, Měšťanský a venkovský interiér,
Všední život obyvatel venkova, Příroda Mělnicka,
Vinařství (část umístěna v původních středověkých
sklepích) Historické kočárky – téma: Vánoce 1890–
1900, kolonáda 1900–1910, piknik 1920–1930,
odpoledne v parku 1930–1940, válečný interiér 1940–
1945, dětský pokoj 1950–1960 a návštěva zdravotního
střediska 1960–1969.
Kavárna a víno
Muzeum nabízí svým návštěvníkům také ochutnávku
kvalitních českých vín. Skupiny mohou po předchozí
objednávce degustovat víno v původních středověkých
sklepích z 2. poloviny 14. století. Na jednotlivce čeká
stejný sortiment vín v muzejní kavárně, která láká
i příjemným posezením na historických hradbách.
Otevírací doba muzea: úterý – neděle 9.00 – 12.00 a
12.30 – 17.00 hodin. Regionální muzeum Mělník,
příspěvková organizace Středočeského kraje, náměstí
Míru 54, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 936 – pokladna;
315 630 922 – sekretariát, fax: 315 622 158;
e-mail: muzeum@muzeum-melnik.cz; www.muzeummelnik.cz, Facebook: Regionální muzeum Mělník.
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