LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
4/2016

Vychází 26. září 2016

Zdarma / 400 ks

STAROSTKA MĚSTA INFORMUJE…
Vážení spoluobčané,
skončilo období dovolených a prázdnin, kdy relaxujeme, trávíme více času s rodinou
a načerpáváme síly. Nyní už je většina z nás v plném pracovním nasazení a děti ve školách
a školkách. Poprázdninový zpravodaj přináší informace o tom, co se právě během prázdnin
v našem městě všechno stalo a co se v nejbližším období chystá.
 Hned úvodní informace musí být bohužel negativní. Za poslední tři měsíce totiž prudce narostl počet případů
vandalismu v našem městě: ať už jsou to zničené odpadkové koše, počmárané a poničené lavičky, krádež lavičky
u kostelíčka, krádež stavebního materiálu u křížové cesty, veliké množství odpadků na veřejných prostranstvích,
nebo poničení nové fasády ZŠ a MŠ Liběchov.
 Mám však i dobré zprávy: Od 1. 10. bude ve zdravotním středisku opět fungovat ordinace dětského lékaře. Praxi
zde bude provozovat dětský lékař z Krajské nemocnice v Kolíně, který bude mít k dispozici nově zrekonstruovaný
byt ve Mšeně. Na vybavení obnovené liběchovské ordinace a čekárny jsme získali mimořádnou krajskou dotaci.
 V červnu se podařilo získat dotaci od Úřadu práce v Litoměřicích, a proto můžeme na úpravu veřejné zeleně
zaměstnat i pracovníka z Ústeckého kraje.
 Krátce bych chtěla shrnout stavební práce v našem městě (více na str. 3–4). Proběhla první etapa komplexní
rekonstrukce střechy na Turnhalle, rekonstrukce „staronového“ bytu ve zdravotním středisku, oprava křížků na
Boží Vodě a u statku, rekonstrukce kanalizační přípojky u bytovek, odvodnění části severní zdi ZŠ a MŠ
Liběchov; v tuto chvíli stále ještě pokračuje oprava křížové cesty a rekonstrukce chodníku při silnici I/9.
 Byly zakoupeny dýchací přístroje pro naše hasiče a rovněž bylo dovybaveno infocentrum.
 Bohužel se opět zvýšilo množství poruch na kanalizaci; bylo opraveno pět čerpadel z domovních přečerpávaček
a dvě čerpadla z ČOV.
 Proběhla úvodní schůzka s občany, kterých se dotýká komplexní
pozemková úprava v Liběchově.
 Ve dnech 7. a 8. 10. se uskuteční volby do krajského zastupitelstva
(volební místnosti budou jako obvykle v budově městského úřadu
v Liběchově a v Ješovicích ve volební místnosti v restauraci Na Vidli).
 Ve středu 2. 11. od 17:30 hod. se uskuteční na MěÚ schůzka s občany,
kteří posílali návrhy na změny v nově pořizovaném územním plánu.
 Pracovníci města zkultivovali veřejnou zeleň kolem školy a pomohli
s úklidem po malování učeben 2. stupně a mateřské školky.
 Přívalové deště o víkendu 16. – 18. 9. nezpůsobily v Liběchově žádné
větší škody, horší to bylo v Ješovicích: například písek a kameny z pole
znečistily celou křižovatku u benzinové pumpy. Situaci řešila ústecká
krajská správa a údržba silnic, pod kterou tato křižovatka patří.
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 V úterý 20. 9. odpoledne došlo na parkovišti města Liběchov v centru obce k nepřehledné situaci, kdy firma,
která si malou část plochy na ten den pronajala, nedodržela smluvené podmínky a uzavřela bez vědomí městského
úřadu celé parkoviště. Firma se proto dodatečně omlouvá motoristům, kterým tento postup způsobil komplikace.
 Uskutečnily se tyto akce: Dětské rybářské závody, Beseda s Ing. Janáčkem nad nejstaršími obrázky Liběchova
(v infocentru), Jahodový koncert v Rezidenci, Olympiáda trochu jinak v Ješovicích, Otevření Stezky
liběchovského piditvorstva, Pohádkový les v Ješovicích, Dny evropského dědictví (zámek, Rašínův včelín a kaple
sv. Ducha).
 Připravuje se: Vernisáž výstavy k 700letému výročí první písemné zmínky o Liběchově (9. 10. v 17:00 hod.
v infocentru), Svatohavelské posvícení (15. 10.), Lampionový průvod v Ješovicích (7. 11.), Rozsvícení vánočního
stromu (27. 11.).
Vážení spoluobčané, na začátku nového školního roku přeji Vám i Vašim dětem hodně sil a pevné zdraví do
podzimního sychravého počasí – a těším se, že se všichni společně sejdeme v sobotu 15. října na
Svatohavelském posvícení, na které Vás jménem zastupitelstva města srdečně zvu!
Ing. et Mgr. Vladimíra Zralíková, starostka města

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Dobrovolný svazek obcí
Boží Voda

Poplatek za svoz komunálního odpadu
Upozorňujeme všechny občany, kteří si platbu za svoz komunálního
odpadu rozložili do dvou splátek ročně, že se blíží termín splatnosti
druhé poloviny poplatku: 30.

září 2016.

Poplatek (280,- Kč za osobu) je splatný v hotovosti do pokladny
v kanceláři MěÚ v Liběchově nebo bezhotovostně na účet města
Liběchov vedený u KB Mělník, č. ú. 3120171/0100 s variabilním
symbolem, kterým je buď číslo popisné, nebo číslo evidenční.

Velkoobjemový odpad
Do 31. října 2016 je v areálu technických služeb možné
odkládat velkoobjemový odpad z domácností, tzn. rozměrné
předměty, které se nevejdou do běžné popelnice. Odvoz je možné
domluvit s pracovníky technických služeb na telefonním čísle
702 136 427. Do kontejneru nepatří kovy ani suť. Přijímáme však
elektroodpad a nebezpečný odpad (barvy, laky, oleje apod.).

Bioodpad

upozorňuje, že:
 v období od října do prosince 2016
proběhne
plánovaná
rekonstrukce
vodovodu Horní Zimoř, na kterou jsme
získali krajskou dotaci;
 členská schůze DSO odsouhlasila, že
upomínka dlužníkům za vodu, zasílaná
poštou, bude nově zpoplatněna částkou
100 Kč.

Termíny odpočtů vody 2016:
Želízy 27. 10. – 28. 10.
Liběchov 29. 10., 31. 10., 1. 11.
Ješovice 2. 11.
Tupadly 3. 11.

Sběr bioodpadu je po celou letní sezónu zajištěn kontejnerem v aleji
vedle fotbalového hřiště a v Ješovicích na návsi. Pro odvoz většího
množství bioodpadu kontaktujte zaměstnance technických služeb
opět na výše uvedeném čísle.

Dolní Zimoř 4. 11.
Znovu upozorňujeme, že při platbě
vodného je nutné uvádět správný
variabilní symbol (tj. číslo faktury).

Hřbitov v Liběchově – prosíme všechny nájemce hrobových míst, aby si překontrolovali platnost
smlouvy o pronájmu. Pokud smlouvě končí platnost, dostavte se prosím až po jejím vypršení na městský
úřad k sepsání nové nájemní smlouvy a zároveň k úhradě poplatku za další období. Děkujeme.
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Zprávy o dotacích a o realizaci projektů
V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o akcích, na které město Liběchov v letošním roce získalo dotace.
Obdržením dotace vlastně teprve vše začíná. Nyní se posouváme do fáze samotné fyzické realizace akcí. Největší
akcí v letošním roce je probíhající rekonstrukce chodníku při silnici I/9, práce by měly být hotovy do
posvícení, tedy do 15. 10. 2016. V celém řešeném úseku je měněno veřejné osvětlení, resp. ze stávajících
pouhých čtyř ocelových stožárů (čtyři lampy na půl
kilometru chodníku) je jich nově navrženo celkem patnáct.
První svítidlo bude upevněno na konzoli na fasádě budovy
městského úřadu a další na stožárech antracitově šedé
barvy. Dle světelně technického výpočtu, respektujícího
i fakt, že Liběchovem vede silniční průtah silnice první
třídy, budou lampy s LED žárovkami umístěny ve výšce
osmi metrů. Nové veřejné osvětlení bude v navazujících
projektech pokračovat, především v souvislosti s přípravou
projektové dokumentace na nové přechody pro chodce
a jejich žádoucí osvětlení.
Nejsložitější na této akci je zejména způsob založení betonových patek pro stožáry veřejného osvětlení v chodníku
plném nejrůznějších sítí. Statikem a projektantem musely být navrženy speciální patky.
Přes obavy z dopravního omezení semafory je třeba konstatovat, že je dopravní situace poměrně klidná a dle
informací od občanů nedochází k úmyslnému objíždění stavby kolem rybárny a dále ulicí nad hřištěm.
V srpnu začala také oprava deseti zastavení křížové cesty.
Město získalo letos celkem 300 tisíc Kč na druhou etapu
rekonstrukce této skvostné kulturní památky. Práce by měly
být dokončeny do posvícení.

Chodník v Rumburské ulici před rekonstrukcí

V říjnu proběhne ošetření památných stromů na
Kostelíčku a lípy v Ješovicích. Hasičům byly z dotace
zakoupeny dýchací přístroje a nové infocentrum
a knihovnu jsme s podporou dotace mohli vybavit nábytkem
a počítači, plochým televizorem pro prezentace či např. na
promítání při besedách.
V průběhu léta došlo ke kompletnímu zrestaurování křížku
na Boží Vodě a křížku u silnice směrem na Štětí. Tento je
ve vlastnictví pana Josefa Homolky, potřebnou spoluúčast
ve výši 30% tedy hradil z vlastních zdrojů. Dotace na oba
kříže byla schválena z programu Ministerstva zemědělství.

O prázdninách se uskutečnila oprava střechy a komínů
obchodního střediska, tzv. Turnhalle. Bohužel vzhledem
ke špatnému technickému stavu střechy druhé nižší části
...a po ní. Odstraněn byl sloup veřejného osvětlení se budovy i samotného stropního podhledu v obchodech
zděným pilířem.
nebylo možné letos za provozu opravu střechy dokončit.
Musí být zpracována projektová dokumentace a zažádáno o nové vyjádření památkářů a stavebního odboru. Práce
budou muset, z důvodu zajištění bezpečnosti občanů, probíhat v uzavřených prostorách pravděpodobně na jaře
příštího roku. S majiteli obchodů se nyní domlouvají náhradní prostory pro podnikání po dobu nutné rekonstrukce.
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Projekt tří přechodů pro chodce byl nakonec rozdělen na dvě etapy. První etapa zahrnuje přechod pro chodce
a úpravu zastávky před budovou Akademie věd a přechod u hřbitova s podélným stáním pro osobní automobily,
jako např. návštěvníky hřbitova. Na tuto etapu již bylo vydáno územní rozhodnutí a zanedlouho poběží stavební
povolení. O dotaci se město chce ucházet ze Státního fondu dopravní infrastruktury na přelomu roku. Druhou
etapu tvoří nový přechod u pošty, úprava prostoru před městským úřadem a předláždění a odvodnění uličky ke
kostelu sv. Havla. Projekt pro tuto lokalitu byl zatím pozastaven, protože je nutné řešit jej v širší diskusi s občany
a rezidenty. V srpnu se uskutečnilo veřejné projednání (návrh projektu vystaven na panelech před MÚ, na
internetu), kde bylo prezentováno dopravní a architektonické řešení vzešlé z původních tří variant. Město dalo
občanům možnost vyjádřit se k dané věci do 31. 8. 2016. Obdržené připomínky a náměty byly vyhodnoceny
a některé budou zapracovány do návrhu. Občané, kteří podali své podněty, budou s výsledkem obeznámeni
v nejbližších dnech.
Připravuje se projektová dokumentace na úpravu prostor v naší škole.
V srpnu byla vyhlášena výzva na zkvalitnění výuky základních škol v podobě
budování odborných učeben s podporou 90%. Město Liběchov chce žádat
o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na vybudování
jazykové učebny, počítačové učebny, multifunkční učebny přírodních věd,
cvičné kuchyňky, dílen a na úpravu školní zahrady včetně skleníku pro
pěstitelské práce.
Zároveň se projektem řeší i rekonstrukce obou tělocvičen, kde by měla
vzniknout také šatna a sprchy s WC, a dále kompletní rekonstrukce školní
jídelny s kuchyní. Vizí je nabídnout školní jídelnu, resp. možnost stravování,
i občanům města. Dotační možnosti na tyto dvě významné rekonstrukce
sledujeme.
Přeji i nadále dotacím úspěch!
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města Liběchov

Památky a nemovitosti v Liběchově
Na základě opakovaných dotazů občanů i návštěvníků Liběchova, kteří se zajímají o rozsah majetku města, pokud
jde o místní kulturní památky a významné budovy, uvádíme následující přehled nemovitostí a způsobů jejich
vlastnictví:
Fara – soukromý majetek
Hřbitov – církevní majetek
Kaple na Boží Vodě s lázněmi – soukromý majetek
Kaple sv. Ducha a sv. Hrobu – majetek státní instituce
Křížek na Boží Vodě – majetek města Liběchov
Křížek u silnice na Štětí – soukromý majetek
Křížová cesta – majetek města Liběchov
Kostel sv. Havla – církevní majetek
Husův dům (známý také jako Matiční škola
nebo vila pana Jíry) – soukromý majetek
Milník v M. Liběchově – majetek města Liběchov
Mlýn – soukromý majetek
Pošta – majetek města Liběchov

Pivovar – soukromý majetek
Rašínky a Rašínův včelín – soukromý majetek
Rezidence (Moučkova vila) – soukromý majetek
Sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Prokopa, Krista –
majetek města Liběchov
Sokolovna – majetek zájmové organizace
Sýpka v Malém Liběchově – soukromý majetek
Turnhalle (dům s obchody) – majetek města Liběchov
Vinárna – soukromý majetek
Vinný sklep na Boží Vodě – soukromý majetek
Zámek s přilehlými stavbami – soukromý majetek
Židovský dům (pod kostelem) – soukromý majetek
MěÚ Liběchov
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV
Projektová výuka v naší škole
Dne 7. 9. 2016 ve škole bohužel nešel elektrický proud. Jak
školákům zajistit smysluplnou výuku? No přeci projektem,
v naší škole zaměřeným na ekologii!
Se žáky 1. stupně jsme se vydali na vycházku s ústředním
tématem VODA. V okolí Liběchova jsme objevovali studánky,
potůčky a potoky. Cestou jsme se také zastavili na návštěvě
v zemědělském učilišti, aby nám mohla paní učitelka ukázat
rostliny ve skleníku a krátce o nich povyprávět. Před učilištěm
jsme měli vzácnou příležitost uvidět velkou kobylku a podařilo
se nám ji i vyfotit. Dále jsme pokračovali do Želíz, kde jsme si
prošli naučnou stezku Mokřady dolní Liběchovky.
Na mokřady je svým výskytem vázána řada vzácných druhů
rostlin a živočichů, např. plži vrkoč útlý, vrkoč bažinný či
oblovka velká, a tak jsme doufali, že nějaké zajímavé tvory uvidíme i my. To se nám splnilo. Mrzelo nás však, že
jsme si mohli přečíst informace pouze ze tří informačních tabulek. Ostatní čtyři vandalové zničili!
Cestou zpět jsme viděli dvě veverky a poznávali jsme i různé stromy. Docela unaveni jsme se vrátili do školy, ale
výlet se nám líbil.
Se žáky 2. stupně jsme vyrazili na krásnou vycházku zaměřenou na PŘÍRODU POLABÍ. Na začátku jsme se
kochali výhledem z Vrázovy vyhlídky na soutok Labe a Vltavy.
Poté jsme se vydali přes most a hořínský park ke zdejším zdymadlům. Cestou jsme si všímali různých rostlin
a živočichů. U zdymadel jsme se dozvěděli něco o jejich funkci, principu fungování a historii. Doufali jsme
ve zhlédnutí zdymadel v akci, bohužel žádná loď nepřijela.
Z Hořína jsme se vydali po cyklostezce do Dolních Beřkovic, opět jsme měli spoustu příležitostí pozorovat okolní
přírodu, v mělkých vodách Labe jsme zhlédli hejna ryb a ve Vliněvsi nás překvapila přítomnost labutí přímo na
cyklostezce.
Po občerstvení v místní restauraci – nanuky byly velmi osvěžující – jsme vyrazili na závěrečnou část cesty přes
lávku do Vehlovic a odtud okolo vodní elektrárny a jezu ke škole do Liběchova. Protože nám přálo i počasí,
procházku jsme si všichni dobře užili, jen kdyby tolik nebolely nohy.
Kolektiv učitelů ZŠ

Ovoce do škol opět také u nás
Stejně jako v předchozích letech i letos se naše škola zapojila do projektu
Ovoce do škol. Jeho cílem je podporovat u dětí pestrou a zdravou stravu
nabídkou nejrůznějšího ovoce a zeleniny. Někdy se děti setkají i s méně
známými druhy exotického ovoce. Letošní rok jsme zahájili tradičním
českým podzimním ovocem – švestkami. Děti si na nich moc pochutnaly.
Už teď se děti těší, co dalšího letos ještě ochutnají.
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Olympijské první září
V tomto roce se konaly letní olympijské hry. V lednu měly
děti Olympijský zápis do 1. třídy ZŠ. Všechny zvítězily,
takže se v září sešly ve škole. Paní starostka a paní ředitelka
prvňáky přivítaly před školou, paní učitelka ve vyzdobené
třídě. Povídali si o tom, jak se musí sportovci snažit, aby
dosáhli svého cíle: musí být vytrvalí, odvážní, pečliví,
poslouchat trenéra, denně trénovat. A to všechno děti také
čeká, když se chtějí naučit číst, psát a počítat.
Na přivítanou dostaly plno dárků a všechny pracovní sešity
a učebnice zdarma.
Než dospělí vyřídili všechny organizační záležitosti, děti kreslily obrázky. Poté si každé dítě s rodičem obkreslilo
na papír svou pravou ruku a tím všichni přísahali, že budou spolupracovat a učit se. Tak vše nejlepší do nového
školního roku!
Mgr. Jindra Kleinová

Z NAŠÍ ŠKOLKY

www.mslibechov.webnode.cz

Zahájení nového školního roku 2016/2017
Ve čtvrtek 1. 9. 2016 byl opět zahájen provoz mateřské školy. Po prázdninách jsme v naší školce s nadšením
a láskou přivítali zcela nové děti, ale i děti, které už tuto školku navštěvovaly. Začátek školního roku proběhl
u starších dětí v poklidu, u mladších s nějakou tou slzičkou. Pro děti se nám podařilo připravit příjemné, podnětné
a zajímavé prostředí. Ti starší si všimli nově vymalovaných tříd.

Než se nám ten nový školní rok rozjede, pojďme si připomenout konec školního roku 2015/2016.

Rozlučková besídka
Dne 16. 6. 2016 v prostorách tělocvičny v budově naší školy proběhla Rozlučková besídka. Tradičně děti
jednotlivých tříd vystoupily s pásmem říkanek, písniček a tanečků. Ti nejstarší připravili pro rodiče malé
občerstvení – mátovou limonádu a jednohubky. Tato besídka je pro všechny velmi emotivní, jelikož se s námi
loučí budoucí prvňáčci. V tomto roce nás opouštělo 22 budoucích prvňáčků. Každý dostal pamětní list, knihu
a drobné dárky. My jim přejeme zábavné učení, vždy usměvavou paní učitelku a nová dětská přátelství ve školních
lavicích.

SDH Želízy a Den otevřených dveří
V pátek 24. 6. 2016 děti ze třídy Motýlků a Včeliček využily
krásného počasí a udělaly si pěší výlet do Želíz, kde
navštívily místní Hasičský dům. Přivítal je Ing. Miroslav
Steinz, starosta SDH Želízy. Děti se seznámily s historií
vývoje hasičského sboru, s výstrojí historickou i moderní.
Vyzkoušely si různé přilby a snažily se co nejrychleji se
obléknout do hasičského obleku. Povídaly si o vzniku požáru,
o možnostech hašení, jak správně postupovat při ohlášení
požáru. Přiřazovaly telefonní čísla k profesím a dopravním
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prostředkům, vysvětlily si symboly, které nám pomáhají rozpoznat čísla záchranného systému. Toto vyprávění
bylo pro děti obohaceno promítáním pomocí dataprojektoru. Následně se děti přemístily do garáží, kde si
podrobně prohlédly zásahová vozidla a jejich výbavu. Na všetečné dětské otázky odpovídal velitel jednotky Milan
Zajíček. Kdo měl odvahu, vzal si na záda dýchací přístroj – hned poznal, že to není žádná legrace, někomu se až
podlomila kolena. Na závěr se mohly posadit do hasičského auta, což byl pro ně velký zážitek, a pan Zajíček se
s dětmi rozloučil spuštěním majáků. Za vzorné chování a správné odpovědi dostaly děti malý dárek.
Touto cestou chceme poděkovat SDH Želízy za pozvání na tuto akci. Bylo to pro naše děti příjemné
a hlavně poučné dopoledne.

Návštěva ZOO v Ústí nad Labem
V úterý 28. 6. 2016 jsme dětem chtěli zpříjemnit blížící se
konec školního roku a hlavně je obohatit novým zážitkem –
vydali jsme se na výlet do Zoologické zahrady v Ústí nad
Labem. Prvním zážitkem pro všechny děti byla cesta
zoovláčkem, který nás pohodlným způsobem přepravil do
horní části ZOO. Tento vláček nám pomohl překonat
převýšení 93 metrů mezi horním a dolním vchodem do
zahrady. Většina dětí využila možnosti zajít do výběhu ke
krotkým obyvatelům
tamní zahrady, kteří jsou zvyklí na kontakt s lidmi. Bylo to v sekci tzv. Dětské ZOO, kde si hladily ovce
kamerunské a kozy domácí. Velkým překvapením bylo setkání se slony, kteří procházeli v doprovodu ošetřovatelů
přímo kolem dětí a ty tak mohly vnímat opravdovou velikost těchto zvířat Nechyběla ani chvilka odpočinku.
Zastavili jsme se na dětském hřišti, kde si děti pohrály na netypických průlezkách. Výlet jsme zakončili tradičně
nákupem suvenýrů. Přestože nás na konci přepadl prudký déšť, výlet jsme si užili a trochu vody nám vůbec
nevadilo.
Kolektiv učitelek MŠ

Stezka liběchovského PIDOTVORSTVA
okouzlí malé i dospělé
První školní den mohly děti z Liběchova a blízkého okolí kromě první cesty do
školy vykonat i první cestu po nově otevřené Stezce liběchovského
piditvorstva, kterou namalovala akademická malířka Jitka Navrátilová
a poetickými básněmi a odbornými texty ji doplnil dr. Vítězslav Štajnochr.
Stezka spojuje deset historicky významných míst v Liběchově, která jsou
zároveň častým cílem turistů, např. zámek, alej neboli lázeňskou promenádu,
bývalé lázně na Boží Vodě, kapli sv. Ducha a další. Prvního září zde byly
vystaveny originály maleb – i díky tomu, že u každého zastavení jsme měli
spolehlivé hlídače – děti z DDŠ, kterým ještě jednou děkujeme za pomoc.
Původní myšlenka byla natrvalo instalovat originály výtvarných objektů, bohužel vzhledem k prudkému nárůstu
vandalismu v našem městě je nutné pořídit kopie obrazů, které by odolaly větru, mrazu a částečně i vandalům.
Věříme, že se plánovaná instalace kopií Stezky liběchovského piditvorstva neposune a Svatohavelské posvícení
tak bude mít o jednu zajímavost více.
Vladimíra Zralíková
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PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK MODRÁ KOTVA LIBĚCHOV

Stálý tábor 2016
Letos začátkem srpna jsme vyrazili na stálý tábor. Celých devět dní jsme strávili v nekonečných lesích u rybníka
Kačerovna nedaleko Mladé Boleslavi. Devatenácti dětem zde dělala společnost rodinka pralidí – Croodsovi,
kterou někteří možná znáte z animovaného filmu pod stejným názvem.
Vyzkoušeli jsme si, že život v pravěku nebyl lehký.
Museli jsme se vypořádat s pravěkými zvířaty, která
jsme si nakonec ochočili. Zdokonalili jsme také své
lovecké umění při lukostřelbě. Jednou jsme
v táboře uspořádali souboj s pravěkými kyji, ale
nebojte se, vše proběhlo bez újmy na zdraví. Kyje
jsme opatřili nafukovací. V lese, nedaleko tábora,
jsme si postavili přístřešky, a ti odvážnější v nich
dokonce přespali. Ale protože jsme vodní skauti, tak
jsme byli hlavně na vodě. Jezdili jsme na pramicích
i na kánoích. Ti starší se učili kormidlovat, mladší se
zdokonalovali v pádlování.
Uspořádali jsme soutěž ve slalomu. Skauti a skautky si vyzkoušeli, jak se chovat při převrhnutí kánoe a jak ji
správně vylít. Ani kulturně jsme nezaháleli. Vyrazili jsme přes les do nedaleké Loučně, kde jsme navštívili
labyrintárium, které jsme úspěšně prošli bez ztráty na životech i majetku. Abychom zdokonalili svého ducha, tak
jsme se naučili spoustu nových písniček a zpříjemnili jsme si tak večery u táborového ohně.
Ke konci tábora přijeli i někteří rodiče s benjamínky – našimi nejmladšími členy, aby si vyzkoušeli nebo
zavzpomínali, jaké je to spát v podsadových stanech a aby také trochu ochutnali, jaký je táborový život.
Táborový program však není jen o hraní, ale i o skutcích. Každý si vyzkoušel službu v kuchyni, přípravu dřeva na
zátop, vaření či noční hlídku. V průběhu tábora někteří plnili skautské zkoušky. Jejich úspěšné splnění bylo
zakončeno slibem u slavnostního ohně.
Počasí nám díky našemu Šamanovi přálo, každý den jsme si užívali sluníčka. Pršelo nám jen poslední den. Tábor
se nám vydařil a už teď přemýšlíme, kam vyrazíme příští rok.

Jedeme na Republikové kolo závodů vlčat a světlušek (ZvaS)
Dne 11. 6. 2016 se v Dolánkách u Českého Brodu stal
malý zázrak. V krajském kole ZvaS v kategorii světlušky
(do 11 let) vyhrála hlídka Sharky z přístavu Modrá kotva
Liběchov (Barbora Šantínová, Marie Hrušovská, Jarmila
Kubecová, Veronika Fialová a Martina Blahutová).
Krajského kola se v kategorii světlušky zúčastnilo 23
hlídek, které se v okresních kolech umístily na prvních
a druhých místech.
V kategorii vlčat se na pěkném 12. místě umístila naše
hlídka Rackové (Štěpán Bačinský, Jakub Vondrák, Matěj
Vopelka, Ondřej Záhoranský, Petr Novák, Filip Aubrecht,
Čeněk Pecka).
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Soutěžilo se opět v různých disciplínách, mezi které patří např. kuchařská dovednost, fyzická zdatnost, zručnost,
první pomoc, vlast a historie skautingu, schopnost orientace, znalost přírody, schopnost komunikace, řešení
krizových situací atd. V novodobých dějinách skautingu to je poprvé, kdy Středočeské krajské kolo ZvaS
v kategorii světlušky vyhrál okres Mělník a ještě k tomu hlídka z tak malého přístavu, jako je náš.
Celostátní kolo se konalo ve dnech 16. 9. – 18. 9. 2016
v Novém Městě nad Metují. Jedním z partnerů se stal i náš
přístav, jehož starší členové přepravovali hlídky po
určeném úseku řeky Metuje. Pro hlídky byl připraven také
bohatý doprovodný program, kterým byly vyplňovány
čekací doby. Vlastní soutěž měla stejné disciplíny jako
v okresních a krajských závodech. Byly však již hodně
náročné a šly do větší hloubky. Hlídky, které zde soutěžily,
vyhrály ve svých krajích a jejich výkony byly vyrovnané.
Naše Sharky bojovaly a obsadily krásné 11. místo.
Jsme rádi, že tak dobře reprezentují náš přístav i naše
město.
Za přístav Modrá kotva Marie Kubecová a Kateřina Kubecová.

Srdečně Vás zveme na

VÝSTAVU K 700LETÉMU VÝROČÍ
PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
O LIBĚCHOVĚ

Zveme Vás do veřejné knihovny
v Liběchově
(v infocentru, vedle pošty)
Provozní doba:
Středa 16–19 hodin
(mimo tuto dobu po dohodě)

Výstavu připravila Mgr. Helena Pikorová
Vernisáž proběhne
9. ŘÍJNA OD 17.00 HOD.
v prostorách liběchovského turistického
informačního centra

Máte-li doma vyřazené knihy, neváhejte
nám je přinést, mohou posloužit dalším
čtenářům, děkujeme.
Roční registrační poplatek je 50 Kč pro
dospělého, 20 Kč pro děti do 15 let.
E-mail: knihovna@libechov.cz,
tel.: 603 313 439 (Eva Fričová); jsme též
na Facebooku: (Knihovna Liběchov).
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LIBĚCHOV SOBĚ – SPOLEK PRO ZÁCHRANU KOSTELÍČKA
Dny evropského dědictví poprvé také v Liběchově
V sobotu 10. září se spolek Liběchov sobě pod křídly Regionálního muzea Mělník zapojil do již tradiční akce
s názvem Dny evropského dědictví, při které se návštěvníkům otevírají dveře běžně nepřístupných památek.
Ve spolupráci s rodinou Homolkových a s panem Jiřím Prokopcem byly zájemcům o historii a architekturu
zpřístupněny prostory saly terreny v liběchovského zámku a Rašínova včelína.
Na obou místech po celý den probíhaly komentované prohlídky. Akce oslovila nejen místní obyvatele, ale
přilákala do Liběchova i řadu turistů, čímž celé město doslova ožilo. Účastníci Dne evropského dědictví mohli
vyslechnout výklad včelařů Zdeňka Horkého a Ing. Kirchnera, dále dr. Vítězslava Štajnochra, který je provedl
zámeckou zahradou, a kronikáře Ing. Josefa Janáčka u kaple sv. Ducha, která však protentokrát zůstala uzavřena.
Odpoledne přivítal zámek hosty i v hudebním sále, kde se odehrál koncert mšenského smíšeného sboru Intermezzo
pod vedením pana Karla Horňáka. Jsme moc rádi, že zpěváci přijali naše pozvání a připravili posluchačům
kouzelný hudební zážitek a že se podařilo navrátit tzv. Reinerův sál v prvním patře zámku jeho původnímu určení
a po letech jej nechat znovu rozeznít hudbou. Poté už na všechny čekalo sladké pohoštění.
Zájem lidí byl po celý den opravdu značný, a tak úsilí, které
všichni zúčastnění, včetně majitelů objektů, přípravě akce
věnovali, nevyšlo naprázdno.
Děkujeme všem!
Velice nám pomohli také: Jana a Josef Královi, Kateřina Gregorová,
Gabriela Hůlková, Miroslava a Zdeněk Pužovi, Hana Kadeřábková,
Abigail Rejchrtová Kozlíková, Břetislav Tureček (příprava prostor),
Ludmila Dostálová (květinová výzdoba), Marta Bušková, Věra
Řezníčková, Ludmila Klimovičová, Jarmila Poláčková a Věra Vítová
(pohoštění při koncertu) a naši rodinní příslušníci. Děkujeme!

Veřejná sbírka vyhlášená na opravu hrobů s ostatky Karla Hyacinta Villani de Castello Pilonico a rodiny
Veithů se během Dnů evropského dědictví úctyhodně rozrostla: v pokladničkách bylo po sobotě napočítáno
celkem 13 612 Kč, vstupné na koncert přineslo dalších 3 900 Kč. Děkujeme!

Oprava hrobek na liběchovském hřbitově
V letních měsících a začátkem září jsme pokročili v opravách dvou
hrobek, do kterých byly v roce 1973 přeneseny ostatky Karla Hyacinta
Villaniho a rodiny Veithů, původně pohřbených v kryptě kostelíčka.
Nejprve jsme nechali opravit poškozenou opěrnou zeď pod náhrobky,
mezi horní a dolní polovinou hřbitova, a poté jsme přikročili k obnově
náhrobků. Odborná kamenická firma odvezla pískovcové části stél (viz
foto) do restaurátorské dílny v Hořicích, postará se také o náhrobní
kameny a náhrobníky. Zadána byla výroba památníku. Věříme, že veškeré práce se podaří dokončit do posvícení,
kdy Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, bude sloužit slavnostní mši v kostele sv. Havla a poté opravené hroby
s nově odhaleným památníkem požehná.
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Z minulosti města Liběchova – o rodu Veithů (2)
Pokračování z minulého čísla Zpravodaje a dokončení článku pana Jaroslava Doubka (1905–1996)
Roku 1837 chtěl Antonín Veith postaviti nad Tupadly letohrádek, který by byl jednak jeho výletištěm, jednak
domácím museem. Veith měl totiž hodně uměleckých děl, jako byly obrazy: „Sv. Rosalie“ a „Sv. Václav“ od
Tkadlíka, „Přemysl Oráč“ od Lhoty a řadu cenných obrazů mistrů vídeňské a mnichovské školy malířské. Ale od
plánu postaviti letohrádek Veith upustil, když se r. 1839 ve slezských lázních Gräfenberku, 1) kde byl na léčení,
seznámil se známým tehdy mnichovským malířem Schwanthalerem. Rozhodl se místo zámečku postaviti
v Tupadlech kostel v maurském slohu, kde chtěl zprvu umístit 6, pak 12 a konečně 24 soch osob v českých
dějinách proslulých a zasloužilých. Tyto sochy podle Schwanthalerových modelů ulil královský bavorský
kovolijec Müller. Jako kovu bylo použito děl po bitvě u Navarina z moře vytažených, jež bavorský král Ludvík
koupil. První byla ulita socha Přemysla Otakara II., druhá královny Elišky Přemyslovny, třetí r. 1848 krále Jiřího
z Poděbrad, čtvrtá Libuše a pátá Přemysla Oráče. Tyto sochy byly též vystaveny na světové výstavě londýnské,
kam je se svolením Veithovým poslal bavorský král Ludvík.
Veith svůj plán na stavbu tupadelského chrámu po čase opět
změnil a chtěl na radu svého přítele, známého již kněze-buditele,
liběchovského faráře F. Čermáka, místo kostela postaviti pro
umístění soch Slavín, národní chrám, jakýsi protějšek Walhally,
postavené Němci nedaleko města Řezna nad Dunajem
v Bavořích. Stavěno bylo důkladně. Leč uskutečnění plánu zhatil
neklidný rok 1848. Pak, zdá se, byla to i finanční tíseň
v příbuzenstvu, která nedovolila uskutečniti tehdy opravdu
jedinečný plán.
Zeť zmíněného již kolínského Václava Veitha – svobodný pán
z Abelů, pocházející ze známé jihočeské sklářské rodiny, věno
své manželky záhy promarnil a zadlužil se tak, že kolínská
rodina Veithova, aby předešla nejhoršímu, snažila se dluhy pána
z Abelů zaplatit. Ale marně. Pán z Abelů udělal úpadek a ve
finanční zkázu strhl nejen kolínského Václava Veitha, svého
tchána, ale i Antonína Veitha liběchovského. Tato rána a pak
smrt Antonína Veitha (19. srpna 1853) znemožnily dostavení
Slavína.
Antonín Veith (1797–1853)
Výše jmenované sochy a kromě nich ještě další – sv. Václav, první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic
a význačný český spisovatel doby předbělohorské Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic – dostaly se podle Veithovy
závěti Národnímu museu. Bývaly prý vystaveny již ve staré budově musejní na Příkopech. V dnešním paláci
musea na Václavském náměstí stojí osm těchto soch ve slavnostní síni. Za tyto sochy byly v tehdejší době
nabízeny obrovské sumy. Jejich dnešní umělecká cena již není taková.2)
O tom, že Antonín Veith byl v peněžní tísni, svědčí i odprodej Sukorad a Snědovic, takže jeho synovec a dědic
Antonín Ladislav Veith zdědil už jen Liběchov a Chcebuz. Týž byl roku 1869 s celou rodinou povýšen papežem
do stavu římských hrabat (comes Romanus). Poslední mužský potomek rodiny Veithovy, Vilém Veith, zemřel
v červnu roku 1929 v Kolíně a byl pohřben na tamějším hřbitově.3)
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Všichni Veithové jako majitelé liběchovského panství pečovali
o chudou školní mládež svého panství, opatřujíce ji šatstvem a obuví.
Na výroční zkoušky školní, konané vždy na konci školního roku,
chodili sami osobně (jinde býval přítomen jen některý
z vrchnostenských úředníků) odměňovati pilné žáky pěknými dárky,
k nimž Ant. Veith ml. dovedl přidati i po dukátu! Antonín Veith starší
pamatoval na chudé školní děti i ve své závěti, odkázav v jejich
prospěch 3 000 zlatých, což byl obnos v padesátých letech minulého
století opravdu značný! Dnes by představoval částku jistě 300 000
Kč.4) – Najděme dnes takového příznivce školy! – Veithové dovedli
pečovat i o řádné příjmy učitelů na školách a nadlehčovat obcím,
pokud šlo o udržování škol. Tak např. Ant. Veith ml. převzal r. 1862
na svůj náklad zřízení třetí školní světnice při přeplněné škole ve
Chcebuzi i s otopem a uvolil se vyplácet z panské pokladny druhému
podučiteli 30 zl. ročně, s podmínkou, že zbytek zákonných
podučitelských příjmů (ročně 2 100 zlatých) zaručí obec sama.
V r. 1872 se majiteli Liběchova stali Němci, někdy i říšští příslušníci.
Teprve r. 1921 se Liběchov dostal opět do českých rukou.
Antonín Ladislav Veith (1835–1916)
Dějiny Liběchova jsou vlastně historii panství liběchovského, neboť veškeré změny v držitelích panství, v jejich
snažení, odrážely se v životě obyvatel jednotlivých obcí vůbec, a jsou dosud patrny ze stavitelských památek,
které zdobí hlavně Liběchov, jako sídelní místo bývalé vrchnosti, a jež jsou vyhledávány častými návštěvníky.
Poznámky:
Gräfenberk (něm. Gräfenberg) – dnes Lázně Jeseník.
O Slavínu a Walhalle viz dva články ve Zpravodaji č. 2 a č. 3 z 15. 4. a 10. 6. 2013.
3)
Obsáhlou monografií o Veithech sepsali manželé Ladislava a Miroslav Jouzovi (183 stran).
Vydalo ji Regionální muzeum Mělník v r. 2008.
4)
Pan učitel Jaroslav Doubek psal článek v r. 1948. V současnosti by šlo řádově o miliony.
1)
2)

Článek k vydání připravil -jk- září 2016.

Římskokatolická farnost Liběchov Vás zve na

POUTNÍ MŠE SVATÉ,
které budou slouženy dne 16. 10. 2016 v kostele sv. Havla v Liběchově,
a to od 10:00 a od 14:00.
Více o akcích farnosti: http://www.rkc-stetsko.tode.cz/
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Odkud se vzala pouť a posvícení?
Zeptáme-li se dětí, ale i dospělých, co je pouť nebo co to je posvícení, pravděpodobně bez zaváhání odpoví, že je
to, když o víkendu na náměstí nebo na náves přijedou kolotoče, střelnice, stánky s občerstvením, cukrovou vatou
a všude se pak lidé veselí a večer je taneční zábava. Málokdo si možná uvědomí, že výraz pouť je příbuzný
slovesu putovati a posvícení pochází od slova posvětiti. Mnoho poutí i posvícení se dokonce docela dobře obejde
bez kolotočů a střelnic i dalších atrakcí.
Pojmy pouť a posvícení se vztahují vždy k nějakému kostelu. Každý kostel slaví minimálně tyto dva svátky.
Pouť bychom mohli přirovnat k jmeninám. Církev to ale nazývá patrocinium, tedy svátek patrona neboli
světce, jehož jméno kostel nese. Patron v historii byl tím, kdo někoho ochraňoval. A tedy sv. Havel, jehož jméno
nese farní kostel, takto chrání Liběchov, je jeho patronem. Svátek má 16. října. Na tento svátek jednotlivých
kostelů (nebo na data „kolem“ těchto svátků – většinou na nejbližší neděle) je potom vyhlašována pouť daného
kostela: věřící z příslušné farnosti, z ostatních farností i vzdálenější hosté do tohoto kostela putují, aby zde slavili
svátek jeho patrona. Kostely mají ještě druhý svátek, nebo spíš narozeniny: to je posvícení neboli datum
vysvěcení kostela biskupem. Stáří kostela se totiž nepočítá od doby poklepání či posvěcení základního kamene, ale
právě od tohoto data. A opět posvícení je datem oslav, spočívajících ve slavnostních bohoslužbách a pouti či
putování věřících na tyto oslavy.
Člověku se nabídne otázka, jak to bylo s poutí a posvícením u vesnic a vesniček, které kostel neměly? Odpověď je
jednoduchá: takovým kostelíkem v malém byla kaplička, která stála na návsi, anebo někdy jen křížek, který měl na
sobě na rozdíl od těch ostatních obraz světce – patrona vesničky či osady. Slavnostní bohoslužby se tam často
konaly pod širým nebem. A protože hlavně v dřívějších dobách (a dodnes na venkově) byly tyto oslavy kostela
významným svátkem celé obce, zvali farníci své příbuzné a hlavně rodáky na slavnostní bohoslužby, připravovali
bohaté pohoštění, pekli sladkosti. A chybět nemohli ani různí provozovatelé kolotočů, střelnic, stánků apod., kteří
se do příslušné obce na předem známé datum pouti sjeli a světskou zábavou doplnili tradiční kolorit slavnosti.
Přeji Vám, abyste si letošní liběchovské posvícení užili se vším všudy: jako duchovní svátek i jako příležitost
k pobavení a setkání s přáteli.
P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, O. Praem.

Římskokatolická farnost Liběchov,
Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka
a Město Liběchov
Vás zvou na
slavnostní mši svatou, kterou v liběchovském kostele sv. Havla
dne 15. října L. P. 2016 od 11.00
bude sloužit Jeho Excelence Jan Baxant, biskup litoměřický.
Mši svatou doprovodí Chrámový sbor při kostele sv. Bartoloměje v Praze-Kyjích.
Po mši Jeho Excelence požehná památník Karla Hyacinta svobodného pána
Villani de Castello Pilonico
a rodiny ctihodného pana Jakuba Veitha,
zbudovaný na hrobech s jejich ostatky spolkem Liběchov sobě
u příležitosti výročí 700 let Liběchova.
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SPORTOVNÍ KLUB LIBĚCHOV
Fotbalisté SK Liběchov v nové sezóně
Fotbalisté SK Liběchov začali novou sezónu
celkem se třemi přihlášenými týmy do okresních
soutěží. Kromě tradičního týmu mužů hrají svá
mistrovská utkání i družstva „starší přípravky“
a „mladších žáků“. Mládežnická družstva se ovšem
nerodila lehce. Vzhledem k nedostatku sportujících
dětí nejsou menší kluby schopny naplit soupisku
dostatečným počtem hráčů. V těchto případech je
možné založit tzv. Sdružený tým mládeže (STM),
kde se spojí dva kluby a vytvoří jeden mládežnický
tým. SK Liběchov tedy spojil mládež s klubem TJ
Liaz Vehlovice a vznikl tým s názvem STM
Liběchov/Vehlovice.
Mládežnické družstvo SK Liběchov z loňské sezóny

Každý z obou klubů má vlastní tým starší přípravky
a spojený tým mladších žáků. Po dohodě klubů budou hrát
hráči mladších žáků svá domácí mistrovská utkání
v podzimní části v Liběchově a v jarní části na Vehlovicích,
náklady tak budou rozloženy na oba kluby. Nový tým je pro
kluby zátěží po všech stánkách – materiální, finanční,
personální i logistickou. Právě proto klub SK Liběchov
žádal o dotace z Fondu sportu, volného času a primární
prevence krajského úřadu Středočeského kraje. Projekt
„Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže SK Liběchov“
byl úspěšný a klub získal potřebné finanční prostředky, které
budou použity především na materiálové vybavení a další
související náklady. Společný experiment sdruženého týmu
je v zájmu obou klubů, ale především v zájmu dětí, které by
jinak neměly možnost ve svých mateřských klubech dále
pokračovat. Přijďte se podívat a podpořit mladé talenty!
Štěpán Hladký

Cvičení žen pokračuje
každé pondělí a čtvrtek od 19.00 do 20.00 hod. v tělocvičně v kempu SK Liběchov
Cvičitelka Milena Jiránková
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Rozpis zápasů podzimní části fotbalové sezóny:
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
MISTRÁK

sobota 3. 9.

10:00

SK Liběchov – Botafogo Mělník

MISTRÁK

středa 14. 9.

17:00

H.Počaply – SK Liběchov

MISTRÁK

sobota 17. 9.

10:00

SK Liběchov – SK Mšeno

MISTRÁK

sobota 24. 9.

10:00

Liaz Vehlovice – SK Liběchov

MISTRÁK

sobota 1. 10.

10:00

SK Liběchov – Sokol Cítov

MISTRÁK

sobota 8. 10.

10:00

FC Mělník – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 16. 10.

11:00

SK Liběchov – TJ Řepín

MISTRÁK

neděle 23. 10.

11:00

Slavia V. Borek – SK Liběchov

MISTRÁK

sobota 29. 10.

10:00

SK Liběchov – FK Pšovka

MLADŠÍ ŽÁCI
MISTRÁK

sobota 3. 9.

15:00

STM Lib/Vehl – FK Kralupy

MISTRÁK

čtvrtek 15. 9.

17:00

FK Vraňany – STM Lib/Vehl

MISTRÁK

sobota 17. 9.

15:00

STM Lib/Vehl – H. Počaply

MISTRÁK

sobota 24. 9.

15:00

Čechie Kralupy – STM Lib/Vehl

MISTRÁK

sobota 1. 10.

14:30

STM Lib/Vehl – Vojkovice

MISTRÁK

sobota 8. 10.

VOLNO

MISTRÁK

neděle 16. 10.

VOLNO

MISTRÁK

neděle 23.10.

10:00

STM Hoř/Bot – STM Lib/Vehl

MISTRÁK

sobota 29.10.

12:30

STM Lib/Vehl – Pšovka B

MUŽI
MISTRÁK

sobota 27. 8.

17:00

SK Liběchov – Sokol Dřínov

MISTRÁK

sobota 3. 9.

17:00

SK Liběchov – Sokol Dolany

MISTRÁK

sobota 10. 9.

17:00

Sokol Čečelice – SK Liběchov

MISTRÁK

sobota 17. 9.

17:00

SK Liběchov – Start Mlékojedy

MISTRÁK

sobota 24. 9.

16:30

Sokol Cítov – SK Liběchov

MISTRÁK

sobota 1. 10.

16:30

SK Liběchov – Čechie Kralupy

MISTRÁK

neděle 9. 10.

16:00

Sokol Jevíněves – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 16. 10.

16:00

SK Liběchov – Sokol Záryby B

MISTRÁK

sobota 22. 10.

12:30

Sokol Střezivojice – SK Liběchov

MISTRÁK

sobota 29. 10.

14:30

SK Liběchov – Sokol Sazená

MISTRÁK

neděle 6. 11.

14:00

Botafogo Mělník – SK Liběchov

MISTRÁK

sobota 12. 11.

14:00

SK Liběchov – PTZ Nelahozeves

MISTRÁK

neděle 20. 11.

13:30

Kralupy 1901 – SK Liběchov
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Oddíl stolního tenisu SK Liběchov
Oddíl stolního tenisu při SK Liběchov se nově rozrostl o družstvo dospělých. Jeho základ
utvořili hráči, kteří se pod vedením paní Marie Nesměrákové potkávali za zeleným stolem
už jako žáci liběchovské základní školy. Nyní spolu s dalšími spoluhráči utvořili tým, který
se ve složení Markéta Gregorová, Josef Kratochvíl, Radek Mikyska, Milan Miženko
a Miloslav Vít bude účastnit soutěží této sezóny. Trénink zatím probíhá jedenkrát týdně
v podvečerních hodinách. Kvůli pracovnímu vytížení hráčů bohužel není snadné stanovit den, kdy se všichni
mohou sejít, doufáme však, že brzy najdeme přijatelné řešení. Hracím dnem pro domácí zápasy je však již pevně
stanoven pátek. První utkání v roli hostů absolvovali hráči 20. 9. v Byšicích, kde porazili domácí tým 10:8.
Začínající školní rok odstartoval také další řadu tréninků a soutěží mládeže. Chlapci i děvčata do patnácti let věku
trénují každou středu a pátek od 15.00 do 17.00 hodin v liběchovské sokolovně, rovněž pod vedením paní
Marie Nesměrákové. V zimě se tréninky již tradičně přesouvají do tělocvičny ZŠ a MŠ Liběchov. Pro děti školou
povinné je důležitý pohyb sám o sobě, a stolnímu tenisu se tak mohou věnovat jen rekreačně. Pro registrované
hráče se ale navíc otevírá příležitost soutěžit a poměřit své síly s oddíly z jiných měst a obcí v okrese.
Děti, které by chtěly vyzkoušet stolní tenis a zdokonalovat se ve hře, srdečně zveme do sokolovny (Liběchov,
Rumburská ulice) vždy v době tréninků, kde získají bližší informace.
Miloslav Vít

PLACENÁ INZERCE
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Povodík 2016, 6. ročník
Povodík je u nás již tradiční sportovní a společenskou událostí. Jedná se o zábavné sportovní klání, ve kterém měří
své síly a schopnosti týmy obcí povodí Liběchovky.
Letos se Povodík uskutečnil v sobotu 18. června. Soutěžní týmy obcí soupeřily v prostranství kempu v Liběchově
a na fotbalovém hřišti. Počasí nám poskytlo výborné podmínky, panovala veselá nálada a každý ze sebe vydal
maximum, aby podpořil svou obec k vítězství.
K letošnímu klání se přihlásily čtyři týmy: Sitné,
Kemp Zahrada, Učitelé ZŠ a Božíšovice (tým
sestavený z členů Boží Vody a Ješovic). Průběh byl
skutečně velmi napínavý, výsledky týmů se
mnohdy v jednotlivých disciplínách pohybovaly
těsně, až vítězství nakonec vybojovaly Božíšovice a
převzaly putovní vítězný pohár Povodíku. Všichni
zúčastnění tradičně dostali sladké medaile
a společně se vyfotili pro Liběchovský zpravodaj.
Pro zajímavost přikládám seznam soutěžních
disciplín:
Jízda na koloběžkách, běh, kroket, střelba
vzduchovkou, štafeta v lehu, potápění, lovení
rybiček a hod vejcem.
Zveme všechny nové nadšence: „Sestavte svůj tým a přidejte se příští jaro k nám!“ 
Zbývá ještě poděkovat: Děkujeme Spolku SOPL (Svazek obcí povodí Liběchovky) za příspěvek na uspořádání
Povodíku, dále děkujeme SK Liběchov za poskytnutí prostranství k uspořádání klání, Kempu Zahrada za
občerstvení a zázemí a neméně děkujeme organizátorům a zúčastněným, bez nichž by tato skvělá zábava
neproběhla.
Za organizátory Anna Janatková.

Nábor dětí
do sportovního kroužku v Liběchově

Petr Růžička a Viki Beková
hledají děti ve věku 5–15 let,
které by si chtěly zasportovat
v pátek odpoledne
nebo v neděli po celý den.
Naučíme Vás spousty her, jak se
protahovat, posilovat a hlavně
fair play.
Veškeré informace a přihlášky
na tel. č.: +420 737 918 971
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Nohejbal v Ješovicích
V sobotu 20. srpna 2016 se bez větší propagace uskutečnil druhý ročník ješovické Velké ceny v nohejbalu.
Důvodem, proč jsme o něm širší veřejnost neinformovali, byla skutečnost, že jsme nemohli splnit slib z loňského
roku, tedy pozvat i nohejbalisty z Liběchova. Na hřišti bohužel není, kde se převléknou ani osprchovat, a proto
byla účast omezena jen na místní nadšence.
I přesto se turnaje zúčastnilo pět tříčlenných družstev, což je asi 30%
ješovických mužů z řad starousedlíků i chatařů a chalupářů.
Zajímavostí bylo rozdělení do družstev podle tří věkových skupin: nad 60 let,
nad 30 let a „bažanti“ pod 30 let věku. V každém družstvu přitom byla
zastoupena každá věková kategorie.Toto řešení se osvědčilo, zvedla se kvalita
i atmosféra zápasů.
Výsledky turnaje:
1. místo: Lukáš Vacek, Tomáš Čičmanec, Slávek Procházka, kteří se stali
vítězi Velké ceny a držiteli putovního poháru (viz foto vpravo)
2. místo: Michal Jánský, Martin Miřatský, Jirka Prokopec
3. místo: Franta Kasal, Zdenek Vacek, Luboš Miřatský mladší
4. místo: Lukáš Knotek, Vláďa Přáda, Zdeněk Groessl
Škoda, že se letos do sportování nezapojily také ješovické
ženy, jejichž loňské vystoupení mělo velký úspěch!
Přítomné dámy aspoň vybraly Osobnost turnaje. Jak už to
u žen bývá, jsou nevyzpytatelné, a nevybíraly proto podle
sportovních dovedností, ale podle „ladných mužských
křivek“.
„Osobností“ se stal Václav Sklenář (na fotografii první
zleva) a odměněn byl diplomem a věcnou cenou: tričkem
velikosti M. Tak jako loni k pohodovému odpoledni
přispělo přichystané občerstvení (pivo, uzená vepřová kýta
na grilu) i krásné počasí.
Pohoda pokračovala do pozdních večerních hodin. Při rozchodu jsme tak mohli konstatovat, že v Ješovicích se
dobře žije. Věříme, že ve spolupráci s Městským úřadem v Liběchově se nám podaří zajistit potřebné podmínky
a zázemí na sportovišti.
Za pořadatele Zdeněk Groessl.

Pozvánky na akce v Ješovicích
7. 11. – Lampionový průvod
sraz v 17.00 hod. u ješovické hájovny. Letos již poosmé!

24. 11. – Tvoření adventních věnců
sraz v 17.00 hod. (místo se vždy upřesňuje podle nemocných dětí cca dva dny předem).
Letos slavíme 10. narozeniny této tradiční akce!
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Texty a foto v rubrice Vlaďka Zralíková.

Olympiáda trochu jinak
V neděli 31. července proběhla na ješovickém hřišti Olympiáda trochu jinak. Děti se sešly již poosmé a stejně jako
každý rok si vyzkoušely netradiční sportovní disciplíny – sportovní výkon bez omezení a sportovní výkon
s handicapem. Myšlenka této akce je ukázat dětem, jak hodně se lidem změní život, když mají nějaký handicap.
Soutěžilo se v následujících disciplínách:
1. kroket – držení pálky oběma rukama, držení pálky jednou
rukou
2. hod na cíl – hod míčkem pravou rukou, hod míčkem levou
rukou (u leváků to bylo naopak)
3. hod oštěpem – hod oštěpem ze stoje, hod oštěpem ze sedu na
židli
4. vrh koulí – vrh koulí ze stoje, vrh koulí ze sedu na židli
5. skok z místa do dálky – skok z místa do dálky, skok z místa do
dálky se zavázanýma rukama
6. kuželky – srážení kuželek, srážení kuželek se zavázanýma
očima
7. siamský běh – běh kolem mety ve dvojicích, které měly
svázané nohy
Úplně nakonec si odvážlivci vyzkoušeli siamský běh ve čtveřici a užili si u toho spousty legrace. Některé čtveřice
spadly a všichni jsme moc rádi, že si nikdo nic nenarazil ani nezlomil. Děti, kterých bylo letos kolem dvacítky,
odcházely domů spokojené, protože si zasportovaly a k tomu ještě dostaly sladké odměny. Poděkování patří všem,
kteří pomáhali s organizací. Jsou to: Radka Hniličková, Lucie Lejdarová, Hana Rajmanová, Tomáš Řehák, Ilona
Svobodová a Ivan Zralík.

Pohádkový les
V neděli 4. září se v Ješovicích uskutečnilo již
šesté putování Pohádkovým lesem. Děti během
své cesty každý rok potkávají různé pohádkové
bytosti a letos to byly: Pipi Dlouhá Punčocha,
šašek, Křemílek a Vochomůrka, Červená
Karkulka, Shrek a Fiona, hejkal, rytíř, čerti,
čarodějnice, vodník, bílá paní a loupežník.
Novinkami letošního ročníku byli hejkal a rytíř.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří si
našli čas a strávili ho jako pohádková bytost
v pohádkovém
lese.
S potěšením
musím
konstatovat, že všechny pohádkové bytosti jsou
z blízkého okolí. Kromě počasí, které nám chvilku nepřálo a všechny účastníky zkropilo deštěm, se letos putování
pohádkovým lesem vydařilo mimořádně, o čemž svědčí i fakt, že nás navštívilo více než padesát soutěžících dětí
a nejméně deset dalších dětí je doprovodilo (zatím) v kočárcích. Na fotografii vidíte většinu pohádkových bytostí,
se kterými se děti mohly v lese setkat, a nechybí tu dokonce ani vlk z pohádky o Červené Karkulce.
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PLOŠNÁ INZERCE V LIBĚCHOVSKÉM
ZPRAVODAJI

Cvičení pro zdravá záda

Cena za formát:
A4
A5
A6
A7

Ordinace Liběchov, s. r. o.,
pořádá

každou středu od 17.30 do 18.30 hodin

600,- Kč
300,- Kč
150,- Kč
75,- Kč

v tělocvičně ZŠ a MŠ Liběchov
Začínáme 5. 10. 2016

ZADÁNÍ INZERÁTU NA ADRESE
libechovsky.zpravodaj@libechov.cz
NEBO V KANCELÁŘI
MěÚ LIBĚCHOV.
PLATBY V HOTOVOSTI
V POKLADNĚ V KANCELÁŘI
MĚSTSKÉHO ÚŘADU LIBĚCHOV.

FINANČNÍ PORADENSTVÍ
JOSEF BÍLEK
- zprostředkování úvĕrů, spoření a pojištĕní
- refinancováni hypoték
- produkty nejvĕtších českých bank a pojišťoven
- vždy nejvýhodnĕjší produkty na trhu

Cvičení vede fyzioterapeutka Bc. Petra Kyrová,
cena podle počtu zakoupených lekcí od 80 Kč.
Informace v ordinaci praktického lékaře
v Liběchově.
S sebou nutné přezůvky do tělocvičny, cvičební
úbor a karimatka.
Sraz před školou, kdo přijde pozdě, obvykle se už
do tělocvičny nedostane, škola se zamyká.

tel.: +420 732 209 787
josef.bilek@ovbmail.cz
http://financni-poradenstvi9.webnode.cz
IČ: 03512797
Registrace ČNB: 214579PPZ
PLACENÁ INZERCE

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 11. listopadu 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.
NA TITULNÍ STRANĚ TOHOTO ČÍSLA JE OTIŠTĚNA HISTORICKÁ POHLEDNICE Z ARCHIVU ING. JOSEFA JANÁČKA.
Liběchovský zpravodaj  číslo registrace: MK ČR E 10681 
Vydává: Zastupitelstvo města Liběchov
IČ: 237019  Náklad 400 ks – zdarma. 
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DOKONČENÍ KRONIKÁŘSKÉHO ZÁPISU Z ROKU 1979
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