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STAROSTKA MĚSTA INFORMUJE...
Vážení spoluobčané, milí čtenáři Liběchovského zpravodaje,
ani jsme se nenadáli, a uběhl další rok. Opět se přiblížily Vánoce. Předvánoční číslo našeho zpravodaje je v tomto
období již tradičně věnováno především pozvánkám na akce, které se uskuteční do konce roku. Věřím, že si každý
z vás z bohaté nabídky adventních a vánočních setkání vybere to, které ho potěší a svátečně naladí.
Ještě před tím bych Vás jako obvykle ráda informovala o dění v Liběchově a Ješovicích. Zde je stručný přehled:
 Od středy 9. listopadu je v provozu ordinace dětského lékaře v Liběchově – více se dočtete na straně 2.
 V říjnu byla provedena a dokončena většina stavebních a dalších prací. V loňském roce byla předána
zrekonstruovaná první čtyři zastavení křížové cesty a letos byla rekonstrukce zbylých zastavení dokončena. Ještě
před posvícením jsme převzali všech čtrnáct zastavení křížové cesty, která jsou opravena a v novém hávu.
 Na podzim byla odborně ošetřena památná lipová alej u kostelíčku a památná lípa v Ješovicích. Tyto ozdravné
a bezpečnostní řezy byly spolufinancovány z dotace.
 V říjnu byla dokončena rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení při silnici I/9 v úseku od městského úřadu
k ÚŽFG AV.
 Před posvícením byla instalována pohádková cesta Liběchovského piditvorstva, která musela být bohužel
vzápětí demontována, protože žáci ze ZŠ výtvarný objekt u školy hned první den zničili – více na straně 3.
 V minulém měsíci byl vyčištěn náhon před městským úřadem a před řeznictvím od řas a dalších nečistot.
 V říjnu začala rekonstrukce vodovodu v Horní Zimoři, zahrnující výměnu vodovodního řadu v celé jeho délce,
zateplení přečerpávací budovy a výměnu čerpadel. Akce je spolufinancována z dotace Středočeského kraje.
 V tomtéž měsíci bohužel došlo i k závažným haváriím na kanalizačním řadu – došlo k zatopení přízemí
rodinného domu obsahem z kanalizace a k ucpání kanalizačního řadu v místě podchodu pod Liběchovkou.
V obou případech havárii způsobili nezodpovědní občané, kteří do kanalizace vypouští olejnaté látky a hází
zakázané věci jako dětské pleny nebo hygienické ubrousky.
 V měsíci říjnu se uskutečnily volby do středočeského
krajského zastupitelstva.
 V prosinci plánujeme vyvěšení rozpočtu na rok 2017,
abychom nemuseli schvalovat rozpočtové provizorium.
 Uskutečnily se následující kulturní a společenské
akce:
Výstava k 700letému výročí první písemné zmínky
o Liběchově v infocentru, Svatohavelské posvícení
v aleji, odhalení památníku na liběchovském hřbitově;
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k pravidelným podzimním akcím již patří Lampionový průvod v Ješovicích nebo Halloween v Kempu Zahrada.

 V prosinci nás čekají tradiční akce: tvorba adventních věnců v Ješovicích, rozsvícení vánočního stromku (neděle
27. 11.), posezení se seniory, Vánoční turnaj ve stolním tenisu, Mikulášská nadílka v Liběchově, Putování za
Mikulášem v Ješovicích, adventní koncert v kostele sv. Havla, zpívání koled v Ješovicích (23. 12.) a v kostele sv.
Havla (25. 12.).
Na závěr bych chtěla všechny občany Liběchova a Ješovic pozvat na již tradiční slavnost rozsvícení vánočního
stromku o první adventní neděli 27. listopadu v 16.30 hod. v parku u aleje. Rozsvícením vánočního stromku začne
adventní čas, který bychom měli trávit především s rodinou a přáteli.
V novém roce 2017 Vám všem přeji mnoho štěstí a lásky.
Ing. et Mgr. Vladimíra Zralíková, starostka města

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Pediatr v Liběchově po dlouhých dvou letech
Lékařskou péči v ordinaci dětského lékaře v Liběchově
od středy 9. 11. zajišťuje MUDr. Petr Kříž z Oblastní
nemocnice Kolín, která má vyhlášené dětské oddělení
v pozitivním slova smyslu.
Na internetu se objevily nepravdivé informace a
spekulace o tom, že je ordinace zřizována na dočasnou
dobu apod. Obnovení dětské lékařské péče v Liběchově,
Mšeně a Mělnickém Vtelnu se mnoho měsíců věnovalo
vedení všech jmenovaných obcí, krajské zastupitelstvo
i vedení kolínské nemocnice. Navíc všichni výše
jmenovaní do obnoveného fungování dětské lékařské
péče investovali nemalé finanční prostředky, a proto je
v zájmu
všech
pediatrickou
péči
provozovat
neomezenou dobu a co nejefektivněji.
Pokud máte zájem navštěvovat dětského lékaře
v Liběchově, neváhejte proto s registrací i v případě, že
právě nemáte nemocné dítě.
Ordinační hodiny:
Po
Út
St
Čt
Pá

Liběchov
8.00–11.00
12.00–14.30
8.00–11.00
8.00–11.00

Mšeno

Mělnické Vtelno
12.00–14.00

8.00–11.00
12.00–14.00
12.00–14.00
8.00–10.00

10.30–12.00

Kontakt: MUDr. Petr Kříž – lékař,
Bc. Eliška Pospíšilová – zdravotní sestra
Mobilní telefon: 607 016 801
Mail: pediatr.mseno@gmail.com

Zkrácení doby nočního klidu orgány obcí
Upozorňujeme občany, že zákonem č. 204/2015
došlo k novelizaci zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, a mění se § 47 – zmocnění obce ke
krácení doby nočního klidu, a to s účinností od 1.
října 2016. Vzhledem k této skutečnosti již není
možné, aby orgány obce udělovaly výjimky pro
veřejné či soukromé kulturní akce. Jedinou
zákonnou možností krácení doby nočního klidu
je zveřejnit akce předem, uvedením ve vyhlášce
města. Z tohoto důvodu žádáme občany, kteří vědí
o plánovaných kulturních akcích na rok 2017
(pálení čarodějnic apod.), aby své požadavky dali
písemnou formou na MěÚ Liběchov. Tak mohou
být akce schváleny a poté zveřejněny ve vyhlášce
města.
Detailní informace najdete na stránkách
Ministerstva vnitra ČR (www.mvcr.cz).
Jan Rodr, místostarosta
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VELKOOBJEMOVÝ ODPAD – informace

KANALIZACE

V úterý 15. 11. bude odvezen z areálu údržby města
Liběchov velkoobjemový odpad, kterého se tentokrát
nashromáždilo velké množství. Proto bych občany
města chtěl požádat: Nevolejte již na telefonní číslo
pracovníků údržby 702 136 427 ohledně odvozu
odpadu. Další velkoobjemový odpad bude opět
shromažďován v měsíci březnu 2017. Dále upozorňuji,
že do areálu údržby je odpad možné vozit pouze po
dohodě s technickými pracovníky, kteří budou fyzicky
přítomni předání odpadu! Stává se totiž, že někteří
občané sami vjedou do areálu a vyhodí do tohoto
odpadu i věci, které sem nepatří, jako např. pneumatiky,
elektroodpad atd. I sběr velkoobjemového odpadu má
svá pravidla – a pokud jsou svozovou firmou
v kontejneru zjištěny věci, které do něj nepatří, je cena
za likvidaci odpadu diametrálně odlišná!

Dne 26. 10. v nočních hodinách bohužel opět došlo
k ucpání shybky na kanalizační stoce pod potokem
u rybárny a následně k vytopení rodinného domu
odpadní vodou. K zacpání dochází kvůli špatnému
technickému řešení shybky a současně vinou
některých občanů. Ti do kanalizace vhazují
předměty, které do ní opravdu nepatří (dětské
pleny, dámské hygienické potřeby apod.), přestože
jsme na následky takového počínání již mnohokrát
upozorňovali. Bohužel následné odstraňování škod
stojí nemalé finanční prostředky, které by mohly
být vynaloženy lépe, například na opravu
komunikací.

Do areálu technických služeb je možné celoročně (po
dohodě) vozit elektroodpad (lednice, pračky, televizory,
atd.) a nebezpečný odpad, jako jsou barvy, laky,
ředidla, případně jiné chemikálie.

Rád bych zároveň vyvrátil fámu, že v tomto místě
fekální vozy vypouštějí odpad. Tak tomu opravdu
není. Pomocí fekálního vozu se provádí pravidelné
proplachování zmíněné shybky, aby se riziko
ucpání co nejvíce minimalizovalo.
Jan Rodr, místostarosta města

Cesta liběchovského piditvorstva
Ve čtvrtek 13. října byla dokončena výroba kopií pohádkových bytostí z cyklu Stezka
liběchovského piditvorstva a v pátek 14. října se podařilo tyto kopie instalovat na
významná místa Liběchova. Všichni jsme měli radost, že se vše stihlo ještě před
posvícením. Z nově instalované pohádkové stezky se občané a návštěvníci našeho města
bohužel moc dlouho netěšili. Hned v pondělí 17. října žáci ze základní školy rozlomili
skřítka před schodištěm. Co říct o lidech, kteří sami neumí nic vytvořit, nic pozitivního
udělat, ale zato dokážou ničit práci druhých? Po této smutné zkušenosti v současné době
připravujeme úpravu kopií pohádkových bytostí do podoby, která by takovému
vandalismu co nejvíce vzdorovala.
V. Zralíková
Výstava k 700letému výročí první písemné zmínky
o Liběchově byla slavnostně otevřena vernisáží 9. října 2016
v prostorách turistického informačního centra a knihovny.
Autorka výstavy Mgr. Helena Pikorová zde spolu se zástupci
vedení města představila několik výstavních panelů, které
podrobně zachycují nejstarší písemné doklady o našem městě
a pojednávají prostřednictvím nich o významných etapách
a událostech v historii Liběchova. Výstava byla ukončena k 30.
říjnu. Pokud jste ji nestihli navštívit, výstavní panely jsou ke
zhlédnutí na internetových stránkách města www.libechov.cz
v sekci Aktuality.
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JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ LIBĚCHOV
Jak jste již mohli číst v minulých číslech zpravodaje, městu se
podařilo získat dotaci na nákup čtyř kusů dýchací techniky. Z toho
vyplynulo několik povinností od koupě přileb se speciálním
úchytem pro masku dýchací techniky přes úpravu vozu až po
absolvování kurzu nositelů dýchací techniky. Pokud jde o vůz,
cisternovou automobilovou stříkačku (CAS), museli jsme se
vzhledem ke stáří auta rozhodnout, co dál. Pořízení jiného, byť
ojetého auta znamená vydat částku v řádu statisíců až milionů. Taková suma v rozpočtu není, a proto jsme se
rozhodli stávající vůz opravit. Oprava byla nezbytná mimo jiné kvůli velkému zpřísnění pravidelných technických
kontrol, které hasičský speciál musí absolvovat každý rok. V uplynulých dvou letech bylo také dokoupeno
povinné vybavení dle vyhlášky, která upravuje výbavu hasičských vozů dle kategorie. Byla zakoupena
elektrocentrála, osvětlovací technika, motorová pila s příslušenstvím, čtyřdílný hliníkový hasičský žebřík, nové
hadice, armatury apod. Věcí, které ve výbavě liběchovských hasičů chyběly, bylo bohužel opravdu mnoho. CAS
bylo nutné upravit pro umístění a uchycení této nové výbavy. Úpravy vozu se ujali odborníci z MK-Rent, spol. s.
r. o., v Mlazicích, kterým se dílo opravdu povedlo! Nejdříve přišly na řadu klempířské práce, jež obnášely opravy
lemů kol, boků a části zádě, které byly úplně zkorodované. Poté byla zhotovena nová skříň na dýchací techniku
a v další fázi došlo na úchyty žebříku, plovoucího čerpadla, havarijní sady se sorbentem na ropné produkty a jiné.
Dále byla opravena část elektroinstalace, včetně montáže nových zadních světel a montáže nových modrých světel
v přední části masky a v zadní části vozidla, dle vyhlášky. Po těchto pracích následoval kompletní nástřik barvy
a nalepení identifikačních znaků. Ze starého vozu se tak stal nádherný hasičský vůz, který jistě nebude dělat
Liběchovu ostudu a bude spolehlivě sloužit dál!
Ve dnech 5. – 6. 11. 2016 proběhl v Neratovicích kurz nositelů
dýchací techniky, kterého se naši hasiči samozřejmě zúčastnili. Kurz
sestával z úvodního dne teorie v učebně, druhého dne praxe
a z absolvování zkušebního polygonu v areálu podnikových hasičů
v Neratovicích. Hasiči si na tomto polygonu ověřili své vlastní
možnosti – a určitě je to pro všechny zúčastněné cenná zkušenost.
Polygon spočívá v tom, že v plném zásahovém kompletu (oblečení)
se po fyzické zátěži ve tříčlenném týmu – za velmi snížené
viditelnosti a s dýchací technikou – prolézá jakýmsi bludištěm, kde
hasiči zdolávají různé nástrahy v podobě malých průlezů,
překonávání výškových rozdílů apod. Cvičení je velmi náročné na
psychický a fyzický stav každého hasiče a kromě dýchací techniky je
přirozeně zaměřen na týmovou práci. Závěrečná zkouška sestávala
právě ze zkušebního polygonu a písemné zkoušky. Všem kolegům
hasičům bych chtěl poděkovat za účast v náročném kurzu.
V letošním roce se liběchovští hasiči podíleli na rozsáhlé pátrací akci na březích Labe za účasti všech složek IZS
včetně letecké služby, dále byly provedeny technické zásahy v k. ú. Liběchov, šlo mj. o zkratované dráty
elektrického vedení ve stromech. Jednotka se podílela také na přípravě Svatohavelského posvícení, za což bych
všem kolegům rád poděkoval. A hlavně kompletně obstarala pálení čarodějnic. Na další ročník se opět těšíme.
A kromě zásahů čeká naše hasiče zdobení vánočního stromu, který by měl být letos – po ne tak docela povedené
výzdobě loňského vánočního stromu – velkým překvapením.
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Závěrem na vysvětlenou: SDH = sbor dobrovolných hasičů, registrované občanské sdružení, jehož členy mohou
být muži, ženy i děti – zabývá se hasičským sportem.
JSDH = jednotka sboru dobrovolných hasičů neboli výjezdová jednotka obce – je zařazena ve výjezdu HZS ČR, je
upravena legislativou, členy mohou být pouze muži se zdravotní způsobilostí, zřizovatelem je obec, pokud obec
jednotku nemá, musí mít smlouvu s obcí, která tuto jednotku má.
Jan Rodr, velitel jednotky
VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA MĚSTA ZVE DO SVÝCH ŘAD NOVÉ ZÁJEMCE O TUTO ZAJÍMAVOU
PRÁCI, ZKUŠENOST, KONÍČKA, ZÁBAVU
Předpoklady: zájem o hasičinu, chuť učit se něčemu novému, dobrý zdravotní stav, fyzická a psychická odolnost
v zátěži, řidičský průkaz skupiny C, zodpovědnost k práci.
Co nabízíme: zvýšení kvalifikace – zdravotnický kurz, kurz motorové pily, kurz strojníků a jiné – ale hlavně
velice zajímavou práci v rámci Integrovaného záchranného systému (IZS).
V případě zájmu kontaktujte velitele jednotky Jana Rodra, telefon 605 508 232.

OHLÉDNUTÍ ZA SVATOHAVELSKÝM POSVÍCENÍM
V říjnu jsme se těšili na druhé Svatohavelské posvícení, které bylo navíc letos spojené s oslavami 700letého výročí
první písemné zmínky o Liběchově. Krátce po zahájení, kdy byly představeny dvě nově vydané knihy –
Liběchovsko na starých pohlednicích a rozšířené druhé vydání knihy Dějiny Liběchova, vystoupily s kulturním
programem děti ze ZŠ a MŠ Liběchov a DDŠ Liběchov. Oběma školám děkujeme za nádherné vystoupení.
Součástí posvícení byla stejně jako v loňském roce hudební produkce, oproti předchozímu ročníku však
zaznamenala výrazně vyšší návštěvnost. Pro dobrou pohodu tu bylo nejen množství rozličných stánků, ale i řada
pouťových atrakcí. Součástí posvícení byla také slavnostní mše v kostele sv. Havla. Sloužil ji biskup litoměřický
Mons. Jan Baxant, který poté požehnal zrekonstruovaným hrobům s ostatky rodiny Veithů na místním hřbitově.
Počasí nám stejně jako minule přálo, a tak jsme si celý den v jeho rozmanitých
podobách mohli příjemně užít. Za vším ale stojí mnoho a mnoho hodin práce
a příprav. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na hladkém
průběhu letošního posvícení. Jsou to v první řadě oba místostarostové, zastupitelé a
členové kulturní komise, liběchovské seniorky (Marta Bušková, Věra Řezníčková,
Josefa Fiedorová, Anna Hranáčová ad.), liběchovští a ješovičtí senioři (Milan
Bušek, Jaroslav Kocábek, Josef Richtr, Václav Soukup), liběchovští hasiči a mnoho
dalších. Za spokojené návštěvníky Svatohavelského posvícení mockrát všem ještě
jednou děkuji.
Ing. et Mgr. Vladimíra Zralíková, starostka města
Dvě nové knihy o Liběchově
Při Svatohavelském posvícení byly čtenářům slavnostně představeny dvě nové knihy o Liběchově: druhého
opraveného a doplněného vydání se dočkaly Dějiny Liběchova historika Jana Kiliána; novinkou je obrazová
publikace Liběchovsko na starých pohlednicích autorů Josefa Janáčka, Vitalije Marka, Stanislava Dulíka,
Josefa Kárníka a Petra Prášila. Obě knihy jsou ke koupi v papírnictví pana J. Groha a také na městském
úřadu v Liběchově, stejně jako pamětní turistická známka a pozoruhodná pamětní mince.
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Svatohavelské posvícení
Posvícení jsem se se svou rodinou účastnil již loni. Druhým
ročníkem jsem byl příjemně překvapen, byl to rozdíl. Porovnávám-li obě akce, lze říci, že se organizátorům podařilo posunout tuto
obnovenou tradici opět dále. Ranní zahájení a dopolední program
ve formě vystoupení různých skupin dětí se až na drobné technické
problémy vydařil. Celý program byl pak obecně propracovanější,
atrakce pro děti letos již v porovnání s předchozím prvním
ročníkem skýtaly možnost opravdu se pobavit ať už na autodromu,
nebo kolotočích a skákacích hradech. Každý si mohl přijít na své. Zastavili jsme se i u stánků s dobrotami. Některé
pochutiny byly trošku zklamáním, ale jinde jsme se zase olizovali až za ušima. Svařené víno a horká medovina
zahřály na těle i na duši. Pár věcí nám chybělo, třeba dobrá káva, kterou jsme nikde neobjevili. Úžasné pak bylo
sledovat filmovou kroniku, která navodila nostalgické vzpomínky. Dětem jsem ukazoval, kde jsem a co se to
zrovna před tolika lety dělo. Doufám, že někdy budu mít možnost vidět celé video. Bude ke koupi? Rád bych si ho
pořídil.
Počasí krásně vyšlo a těch pár kapek, co spadlo, rychle oschlo a ohřát se u římských košů bylo příjemné.
Bohužel jsme neměli šanci být všude, a tak nám uteklo svěcení hrobů na hřbitově panem biskupem a mše jsme
viděli jen část.
Odpolední hudební vystoupení stálo za to a po předchozím ročníku lze říci, že jsme podcenili plánování, a tak nám
zkrátka vadilo, že jsme neviděli například celé vystoupení hudební skupiny s latinskou hudbou. Obecně všichni
hudebníci hráli skvěle ať už k poslechu, nebo i k tanci.
Závěrem tedy díky za posvícení! Pokud se podaří udržet tuto úroveň a doladit drobnosti, bude to každoročně akce,
na kterou se budeme těšit. Důstojná akce v rámci oslav 700letého výročí první písemné zmínky o Liběchovu.
Účastník MJ s rodinou.
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Čas k zamyšlení
Již zakrátko nastane adventní čas. Měli bychom si všichni najít čas jak pro své blízké a přátele, tak pro zamyšlení.
Každý objektivně a nezaujatě myslící člověk musí uznat, že se v tomto roce v Liběchově hodně událo i udělalo.
A to i s ohledem na výročí 700 let první písemné zmínky. Je rovněž zřejmé, že to stálo velké úsilí vedení města
i dalších nadšenců. Svoji pozitivní roli měla také bohatá činnost spolku Liběchov sobě. Podrobný výčet
a rekapitulaci všech úspěchů (zasvěcenější) určitě udělá někdo jiný. Jde o široké spektrum akcí, které spolek
uskutečnil. Počínaje hudebními produkcemi až k péči o zapomenuté památky. Je nutno to připomínat, protože je to
inspirace pro příští období, impuls k další činnosti, k využití synergie s akcemi města a pro pokračování souznění
s katolickou církví. Jsem rád za druhé vydání Kiliánových Dějin Liběchova, těším se na další aktivity Turistického
informačního centra a posun v jednání o převzetí kostelíčka do majetku města. I to jsou krůčky k dalšímu
povznesení kultury ve městě a ke kultivovanosti všech občanů. Přeji vedení města a členkám a členovi spolku
hodně úspěchů, sil a nápadů.
Ing. František Ohem, Třešňovka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV
Den stromů
V průběhu celého roku si připomínáme mnoho významných událostí, mezi nimi myslíme i na přírodu.
U příležitosti Dne stromů jsme navštívili mělnickou Zahradnickou akademii. Tato škola se ve své výuce zabývá
především pěstováním rostlin a ošetřováním stromů.
Na prohlídku školy jsme se vydali ve středu 19. října. Žáci 2. stupně byli rozděleni do několika skupin. Zdejší
vyučující pro nás připravili čtyři různě zaměřená stanoviště. Všichni jsme se postupně seznámili se vzácnými
stromy, které se nachází na českém území. Také jsme si prohlédli pomůcky, jež se používají při záchraně stromů
a při práci na stromech. Nakonec jsme měli možnost si jeden strom nakreslit.
Pro většinu z nás byla návštěva školy zajímavá.
Pavlo Matsiyevskyy, žák 9. tř.

Návštěva Mělníka
Dne 3. 10. jsme se s žáky 3. a 4. třídy rozjeli do
Mělníka. Protože se snažíme děti podporovat ve
čtení a lásce ke knihám, naším cílem se nejprve
stala knihovna, kde jsme se dozvěděli spoustu
zajímavostí o knihách i samotné knihovně. Děti
měly možnost shlédnout i ukázky českých pohádek
a zasoutěžit si. Na závěr si mohly libovolné knihy
ohmatat, prohlédnout a ponořit se do nich.
Po krátkém odpočinku jsme vyrazili prozkoumat
také mělnické podzemí.
Dětem se v prostorách bývalé studny moc líbilo. Už teď se těšíme na další exkurzi.
Mgr. Jana Pravdová a Mgr. Jana Tottová
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Volba povolání

Poděkování

Již od letošního září se na svůj budoucí profesní život
připravují i nejstarší žáci naší školy – deváťáci.
Společně navštěvujeme různé školy, úřad práce
a výstavy vzdělávání, aby se žáci dobře zorientovali
na trhu práce. Prezentace škol žáky baví a přináší jim
spoustu nových a zajímavých informací. Proto v této
činnosti budeme pokračovat ještě i v zimních
měsících, než si každý vybere tu pravou školu pro
sebe.
Mgr. Jana Pravdová,
výchovná a kariérní poradkyně

I v letošním roce pokračujeme v pořádání besed
a přednášek přímo ve třídách. Loni byly přednášky
zaměřeny na ekologii a správné třídění odpadů. Letos
se věnujeme více historii a způsobu života na
Blízkém východě. Touto cestou bychom rádi
poděkovali přednášejícím – místním obyvatelům:
panu Ing. Františku Ohemovi a panu Ing. Břetislavu
Turečkovi. Věříme, že naše spolupráce bude i nadále
úspěšně pokračovat.
Mgr. Jana Pravdová, ředitelka školy

Dopravní výchova
V pondělí 7. 11. žáci třetí a čtvrté třídy vyměnili lavice za jízdní kola a prožili příjemné dopoledne na dopravním
hřišti v Mělníku. V úvodní hodince se seznámili s významem dopravní výchovy v životě mládeže a společně
s panem instruktorem si zdůraznili rizika spojená se špatným chováním v silničním provozu. Samotná výuka
proběhla formou prezentace, ukázek, videí, ale i zkoušením samotných žáků z dosavadních znalostí.
Po vyčerpávající, ale velmi inspirativní přednášce žáci usedli na jízdní kola a vyzkoušeli si různé dopravní situace
v praxi. Nedílnou součástí byla také tolerance k ostatním účastníkům provozu, která často dělá problém každému
z nás a je třeba ji rozvíjet.
Dopoledne si všichni moc užili a těší se na další lekci dopravní výchovy. Ta proběhne hned na jaře: Žáci budou
přes zimu pilně opakovat získané znalosti, následně složí závěrečnou zkoušku a získají řidičské oprávnění
k používání jízdního kola.
Držme jim palce!
Mgr. Jarmila Čížková

CO JE NOVÉHO V NAŠÍ ŠKOLCE?
Kroužky v MŠ
Od října v naší mateřské škole probíhá zájmový kroužek keramiky pod vedením lektorky Radky
Hrstkové.
Kroužek „Angličtina hrou“ vede paní učitelka Jiřina Tottová, DiS.
Kdo má problémy s výslovností, může navštěvovat kroužek „Logoprevence“ a procvičovat svá mluvidla
s paní učitelkou Marcelou Steinzovou.

Dýňování – odpoledne s rodiči v MŠ
Dne 20. 10. 2016 se u nás sešli rodiče a děti na
výrobní dílničce nazvané Dýňování. Už z názvu
vyplývá, že se jednalo o dlabání dýní. Každý ji ale
na zahrádce nemá, a tak paní učitelky připravily i
jiné varianty – výrobu dýně z papírového tácku,
z proužků papíru, ze zmačkaného papíru, z obalené
roličky i dýňové omalovánky.
Bylo pro nás ale velké překvapení, když si téměř všichni tu dýni přinesli. Dlabaly se dýně všech velikostí a ve
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všech třídách. Každý se snažil o co nejoriginálnější výrobek. Všechna dýňová strašidýlka se moc povedla a
několik dnů zdobila chodbu mateřské školy. Za snahu a píli dostaly děti sladkou odměnu a my všem rodičům
děkujeme za hojnou účast, kreativitu, za vzornou donášku dýní a pomoc při úklidu. Ještě jednou děkujeme.

Návštěva dětí v ÚŽFG Liběchov
Ve středu 2. 11. 2016 děti ze třídy Včeliček a Motýlků se
svými učitelkami využily Dnů otevřených dveří ve
výzkumném ústavu v Liběchově a jako řada jiných školek
a škol ho navštívily. Zde nás pracovníci provedli jejich
ústavem a připravili pro děti velmi poutavé a naučné
dopoledne plné her, pokusů a soutěží.
Děti se dozvěděly, čím se v ústavu zabývají, kdo a jak zde
pracuje.

Prohlédly si operační sál v sekci prasátek, vyzkoušely si
práci s mikroskopem, lupou, pipetou. Dozvěděly se, že není
vejce jako vejce (např. rozdíl mezi slepičím a rybím), co nám
odhalí rentgen, jaká zvířata žijí ve sladké nebo slané vodě.
Třídily, přiřazovaly, zkoumaly, prováděly pokusy s vodou.
Prohlédly si zvířata, která vědcům ve zdejším ústavu
pomáhají při výzkumu (prasátka, myšky, hady, rybičky,
žabky, čolky). Za splněné úkoly sbíraly razítka a za odměnu
dostaly malou zkumavku a drobnou hračku. Dětem i paním
učitelkám se tato akce velmi líbila.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na programu a připravili pro děti příjemné a poučné dopoledne.
Co nás ještě do konce kalendářního roku čeká:
25. 11. 2016 – Divadlo Koloběžka s pohádkou Jak šel Kuba do pekla
27. 11. 2016 – Rozsvícení vánočního stromku v Liběchově
01. 12. 2016 – Kouzelnické představení
05. 12. 2016 – Mikulášská nadílka v MŠ
15. 12. 2016 – Vánoční dílna s učni SOU Liběchov pod vedením paní Martiny Kuličové
20. 12. 2016 – Vánoční besídka v MŠ
23. 12. 2016 – 2. 1. 2017 – Vánoční prázdniny – MŠ bude v tyto dny uzavřená
Provoz školky začíná v úterý 3. 1. 2017 stejně jako v ZŠ.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci, materiální pomoc a pochopení v uplynulém roce a do nového
roku 2017 přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Kolektiv učitelek MŠ Liběchov.
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PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK MODRÁ KOTVA LIBĚCHOV
Okresní sportovní hry
Po vítězství v okresním i krajském kole a účasti v celostátním kole skautských závodů ZVaS jsme velmi dobře
reprezentovali i na Okresních sportovních hrách v Neratovicích, které se konaly v sobotu 24. 9. 2016.
Na těchto hrách závodila jak děvčata z oddílu Cutty Sark, tak i chlapci z oddílu Viking.
Sportovní hry byly pojaty ve stylu her olympijských. Každé středisko reprezentovalo světadíl. Přístavu Modrá
kotva Liběchov byla přidělena Austrálie a Oceánie. Každé družstvo si pak dále vybralo stát, za který soutěžilo.
Celkem jsme do soutěží postavili čtyři družstva. Dvě družstva mladších žákyň (Indonésie a Palau s.), jedno
mladších žáků (Palau v.), jedno starších žákyň (Mikronésie) a jedno družstvo starších žáků (Austrálie).
Umístění v jednotlivých kategoriích:
Atletika: Sprint: 1. Fialová (Indonésie), 2. Kadlec (Austrálie); Vytrvalostní běh: 2. Šantínová (Indonésie) a 3.
Lubasová (Palau s.), 3. Vondrák (Austrálie); Hod do dálky: 1. Rejzková (Indonésie) a 2. Vopelková V. (Palau s.);
Skok do dálky: 1. Kubecová J. (Indonésie), 2. Chlebovská (Mikronésie); Člunkový běh: 2. Pokorný (Austrálie).
Střelba: Pistole: 1. Kubecová J. (Indonésie), 1. Vopelková N. (Mikronésie), 1. Aubrecht (Austrálie); Puška
z kleče: 1. Rejzková (Indonésie) a 3. Vopelková V. (Palau s.), 3. Záhoranský (vlčata), 3. Kadlec (Austrálie);
Lukostřelba: 1. Fialová (Indonésie) a 2. Hrušovská (Palau s.), 2. Vondrák (Austrálie); Hod na plechovky: 3.
Kubecová K. (Palau s.), 3. Nápravníková (Mikronésie).
Fotbal: 2. Austrálie; Přehazovaná: 1. Indonésie; Ringo: 3. Mikronésie, 4. Austrálie.
Indonésie se stala absolutním vítězem.
Napříč Prahou přes tři jezy
I letos se chlapci z oddílu Viking vydali na závody Napříč Prahou přes tři jezy. Jedná se o celorepublikové
mistrovství pramic, při němž se sjíždí úsek Vltavy od Císařské louky po Štvanici. Poslední roky se jezdí na Den
státnosti, tedy 28. 9. Jak již název závodu napovídá, sjíždí se při něm tři jezy, a to Šítkovský, Staroměstský (tzv.
Karlovka) a nakonec Helmovský jez.
Na místo závodu jsme dojeli již brzy ráno, abychom stihli sundat loď a řádně se na závod připravit. Poslechnout si,
jak se trasa pojede a nasednout do lodě. Připravit se na startovní čáru a s výstřelem startovací pistole vyrazit.
Průjezd Prahou po Vltavě vážně stojí za tu podívanou, neboť se při závodu projíždí její historickou částí, nicméně
ten, kdo závod již někdy jel, ví, že jakmile uchopíte pádlo, díváte se dopředu a historické památky jsou to
poslední, co vás zajímá.
Posádka lodi se skládá ze čtyř závodníků a kormidelníka, přičemž kormidelník musí být starší 18 let. Naši skauti
(kluci ve věku 11–12 let) závodili v kategorii starší žáci (11–15 let).
Závod dojeli na krásném 27. místě z 33. posádek. To je velice pěkné umístění, uvážíte-li, že většině závodníků
bylo kolem 14 a 15 let.

Dne 9. 10. 2016 jsme pořádali Vltavsko-Labskou jízdu. Jeli jsme z Mělníka do Liběchova. Největším zážitkem byl
průjezd plavební komorou.
Podzimní prázdniny každý oddíl využil po svém. Chlapci z oddílu Viking se ve dnech 26. – 30. 10. 2016 vydali na
výpravu do Srbska, nedaleko Berouna. Autem vyrazili brzy ráno, aby včas dojeli na místo, kde měli příštích pár
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dní bydlet, tedy do bývalého drážního domku, tzv. Vechtrovny. Domek to byl vskutku hezký. Ubytovali se, uvařili
si oběd a vyrazili na procházku po malebném okolí místních lesů. Mimo jiné navštívili i Kodskou jeskyni. Druhý
den byl ve znamení výletu na blízký hrad Karlštejn.
Vyšli hned ráno a po lesní pěšince se dostali až k hradu.
Prohlídka se všem velice líbila, dozvěděli se spoustu
zajímavostí. Hned vedle domku protéká řeka Berounka,
proto po návratu využili čas a ještě jezdili na kánoích.
V pátek jim přálo počasí, a tak autem vyvezli lodě proti
proudu Berounky do Nižboru a spluli zpět do Srbska.
Berounka protéká pěknou přírodou, a tak si plavbu užili.
V sobotu ještě podnikli výpravu vlakem do Berouna, kde
navštívili místní aquapark.
V neděli nezbývalo než domek po sobě uklidit, zamknout
a před odjezdem mu naposled zamávat. Chlapci si odvezli
spoustu nových zážitků a těší se, že se sem brzy vrátí.
Děvčata z oddílu Cutty Sark ve dnech 27. – 30. 10. 2016 pobývala na skautské
základně v Roudnici. Na místo dorazily navečer. Po ubytování hrály hry
a prolézaly polygonem. Polygon je labyrint podobný cvičnému pro hasiče.
Druhý den využily nabídky profesionálů z řad roudnických skautů a lezly
v lanovém centru. Celý pobyt byl prokládán hrami jak na základně, tak ve
městě a procházkami za poznáním. Velkým zážitkem byl také sobotní výlet k
roudnickému tréninkovému kanálu, kde děvčata sledovala trénink kanoistů
a kajakářů.
Obě akce se povedly a ti, co tentokrát nejeli, se mohou těšit, že příště i oni
budou mít spousty zážitků.
Pro občany připravujeme:
Spolu s městem Liběchov v neděli 4. 12. 2016 od 15:00 hodin pořádáme
pro děti Mikulášskou besídku.

Při adventním koncertu v kostele sv. Havla 18. 12. 2016 a při
tradičním zpívání koled u památné lípy v Ješovicích dne 23. 12.
2016 budeme občanům tradičně rozdávat Betlémské světlo.

FINANČNÍ PORADENSTVÍ - JOSEF BÍLEK tel.: +420 732 209 787
josef.bilek@ovbmail.cz
-

Za přístav Modrá kotva
Mgr. et Mgr. Jaromír Kubec,
kpt. přístavu

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

http://financni-poradenstvi9.webnode.cz
IČ : 03512797
Registrace ČNB : 214579PPZ
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„ZPÍVÁNÍ U KŘÍŽKU“

LETOS ZVEME VŠECHNY NAŠE SOUSEDY
A PŘÁTELE,
ABY SI S NÁMI PŘIŠLI ZAZPÍVAT
NA BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
25. 12. 2016
DO KOSTELA SV. HAVLA V LIBĚCHOVĚ.
Na varhany hraje pan Miloslav Šimek.
ZAČÁTEK V 16.00 HOD.
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LIBĚCHOV SOBĚ – SPOLEK PRO ZÁCHRANU KOSTELÍČKA
Vážení občané Liběchova a Ješovic, milí přátelé,
dovolte, abychom Vás v závěru roku pozvali na adventní a vánoční akce, které jsme pro Vás ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Liběchov připravili:

 ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE SV. HAVLA V LIBĚCHOVĚ
18. 12. 2016 od 17.00 hod.
Program:

J. S. Bach – Toccata a fuga d moll
G. Giordani – Caro mio ben
G. F. Händel – Largo z opery Xerxes
B. M. Černohorský – Toccata C dur
J. J. Ryba – Z růže vzkvetla lilie (pastorela pro bas)
C. Franck – Panis angelicus
A. Dvořák – Largo
A. Dvořák – Biblické písně č. 4 a č. 10
B. A. Wiedermann – Toccata f moll
F. Schubert – Ave Maria
L. Boëllmann – Toccata g moll

Vstupné dobrovolné.
O přestávce pohoštění – svařené víno, cukroví. Proběhne také dražba perníkového betlému.
Výtěžek ze vstupného i dražby bude použit na likvidaci červotoče v interiéru liběchovského kostela.
Skauti z oddílu Modrá kotva Liběchov budou rozdávat Betlémské světlo.
Na koncertu účinkuje varhaník, klavírista a skladatel MgA. Martin Moudrý (*1986), absolvent Hudební
akademie múzických umění v Praze (varhany ve třídě MgA. Josefa Popelky) a Pražské konzervatoře (varhany,
skladba, klavír). Stipendista ve Würzburku (varhanní třída prof. Dr. h. c. Christopha Bosserta) a absolvent
postgraduálního studia (Meisterklasse; varhany ve třídě Dr. Bosserta). Studoval improvizaci u prof. Jaroslava
Vodrážky. Koncertuje v České republice i v zahraničí. Věnuje se sólové dráze a rovněž spolupracuje s mnoha
významnými sólisty nebo hudebními tělesy. Je pedagogicky činný na konzervatoři v Praze-Řepích. Účinkoval
v České televizi a nahrává pro Český rozhlas a další vydavatelství. Jako první Čech nahrává kompletní varhanní
dílo Maxe Regera. – Jméno účinkujícího zpěváka nebylo v den uzávěrky Liběchovského zpravodaje zatím
potvrzeno. Prosím, sledujte plakáty ve vývěskách.

 ZPÍVÁNÍ KOLED

NA BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
25. 12. 2016 od 16.00 hod. v kostele sv. Havla v Liběchově

Zpívání doprovodí na varhany pan Miloslav Šimek.
V 17.00 hod. se poprvé rozezní opravený zvon kostela sv. Havla.
Následuje mše svatá.
Vstupné dobrovolné.
O přestávce teplá medovina.
Výtěžek ze vstupného bude použit na likvidaci červotoče v interiéru liběchovského kostela.
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Srdečně Vás zveme
na již druhý ročník

REPREZENTAČNÍHO PLESU
spolku »Liběchov sobě«,
který se koná
28. ledna 2017 od 20.00 hod.
na zámku v Mělníku.
K tanci i poslechu opět zahraje
Revival Swing Band Praha.
Připravena je bohatá tombola.
Cena vstupenky 1 000 Kč.
V ceně vstupenky je zahrnut raut,
tombola a příspěvek na opravu
liběchovských památek.
Lístky budou k dostání
v předprodeji.
Plakát připravujeme.

Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka
děkuje všem, kteří nám v uplynulém půlroce
pomohli při opravě hrobů a přípravě posvícení.
Podrobnější zprávy a jmenovité poděkování
najdete na našich internetových stránkách
www.kostelicek.eu.
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PAMÁTNÍK NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V LIBĚCHOVĚ
zřízený nad ostatky z bývalé panské hrobky kostela Svatého Ducha a Božího hrobu na viniční hoře

V pátek 14. prosince roku 1973 byly do dvou opuštěných hrobů městského hřbitova v Liběchově přeneseny
zneuctěné ostatky 27 pánů, paní a dětí z poničené panské hrobky kostela Svatého Ducha a Božího hrobu na viniční
hoře nad Liběchovem. Držitelé liběchovského panství, Karel Hyacint svobodný pán Villani de Castello Pilonico
a příslušníci ctihodného rodu pana Jakuba Veitha [čti Fajta], tu byli hromadně a bez obřadu pohřbeni
k zapomnění…
Panské pohřby byly z hrobky odstraněny na příkaz orgánů československé Státní bezpečnosti (StB). Hrobka byla
totiž opakovaně napadána, pohřby vyloupeny a devastovány.
Karel Hyacint svobodný pán Villani de Castello Pilonico (1610–1656) byl držitelem liběchovského panství od
roku 1650 do roku 1656. Svobodný pán byl také stavebníkem kostela Svatého Ducha a Božího hrobu s patronátní
hrobkou.
Pan Jakub Veith (1758–1833) byl držitelem liběchovského panství od roku 1801 do roku 1833, poté do roku 1853
syn – pan Antonín Veith (1798–1853) a nakonec do roku 1872 vnuk – Antonín Ladislav Leopold Vojtěch římské
hrabě Veith (1835–1916). Při prodeji panství do cizích rukou roku 1872 byl mj. vymíněn kostel s hrobkou pro
další pohřby rodiny Veithů. Roku 1899 zřídil Josef Emerich Václav Ludvík Antonín Maria římské hrabě Veith
nadaci na udržování hrobky. Poslední pohřeb v hrobce se konal roku 1903.
V roce 2015 byl ustanoven Spolek pro záchranu kostelíčka »Liběchov sobě«, tj. pro záchranu bývalého kostela
Svatého Ducha a Božího hrobu s panskou hrobkou. Předsedkyně rady spolku MUDr. Lucie Žáčková nejprve
vyslovila záměr ozřejmit historii zneuctění ostatků veřejnosti, za zvláště důležité považovala vzkřísit ze zapomnění
povědomí o trvalých kulturních zásluhách někdejších držitelů liběchovského panství, a pro zachování historické
paměti zamýšlela vybudovat důstojný památník.
13. dubna 2016 se na liběchovském městském hřbitově konal pietní akt. Za účasti zastupitelů města, občanů
a školní mládeže P. Anselm Kříž, O. Praem., kněz Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově,
administrátor římskokatolické farnosti Liběchov, pronesl modlitby nad hroby s ostatky z panské hrobky. Byla také
připomenuta pohnutá historie zneuctění ostatků, přednesen výčet pohřbených osob, na hroby byly položeny
květiny.
Podle archivních zmínek o přenesení panských ostatků v roce
1973 byla ovšem známa jen hrobka německé mlynářské rodiny
Wrba ze Želíz, která vymřela, zatímco druhá zmiňovaná
hrobka odsunuté německé obchodnické rodiny Zbornik
z Liběchova byla označena neurčitě. Ani ústní informace
o hrobkách či o přenesení ostatků nebyly spolehlivé. Bylo tedy
nezbytné přistoupit k ověření míst uložení ostatků.
Obě hrobky, doložená i domnělá, byly pronajaty spolku.
Hrobky bylo nutné náležitě opravit. Proto pražská pohřební
firma ELPIS hrobky odborně otevřela, aby bylo možné
vyzdvihnout propadlé ohrobce pod náhrobními deskami,
ohrobce znovu podezdít a náhrobní desky znovu osadit.

Mgr. Dušan Thurzo a Dr. Vítězslav Štajnochr

Při otevření a nezbytném úklidu byly pohřby odborně
zkoumány a dokumentovány specialistou, archeologem Mgr. et
Mgr. Dušanem Thurzem, Ph.D. Při průzkumu byly nalezeny
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kovové destičky z rakví, které nesporně doložily přítomnost ostatků pocházejících z panských pohřbů. Podle
dostupných písemných údajů byly pohřbené osoby také identifikovány. Hrobky s historickými panskými
katolickými pohřby požehnal P. Anselm Kříž, O. Praem. Poté byly hrobky uzavřeny.
Spolek se ujal nejen náročných technických oprav obou hrobek, včetně opěrného tarasu za hrobkami, ale
i nákladného restaurování architektonicky pozoruhodných náhrobků ze šedesátých let 19. století, na hřbitově
nejstarších. Restaurátorské práce provedl kamenický mistr pan Aleš Valehrach z Hořic v Podkrkonoší.
Identifikovaná hrobka bývalé rodiny Zbornik byla označena novou deskou s nápisem „Familie Zbornik“.
Ostatky uložené ve dvou historických hrobech měl připomenout moderní, pro dnešní dobu stylově příznačný
památník. Architektonického návrhu památníku se ujal PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D.
Památník byl koncipován jako dvoudílný – nyní na dvou hrobech spočívají dva železné baldachýny s texty.
Baldachýny zobrazují nebesa, příkrovy Boží, které se vznášejí nad křesťanskými pohřby. Přirozeně korodované
železo baldachýnů připomíná realitu života neúprosně podléhajícího času. „Prázdná“ písmena textů, vypalovaná
laserem v železných plátech baldachýnů, symbolizují nehmotné, duchovní bytí křesťanů na věčnosti.
Na levém baldachýnu je uveden text připomínající událost z roku 1973 a také údaj o spolku jako pořizovateli
památníku v roce 2016:
„V pátek 14. prosince roku 1973 byly z poničené panské hrobky kostela
Svatého Ducha a Božího hrobu v Liběchově odstraněny pohřby dvaceti
šesti příslušníků ctihodného rodu pana Jakuba Veitha a Karla Hyacinta
svobodného pána Villani de Castello Pilonico.
Zneuctěné ostatky byly hromadně a bez obřadu pohřbeny ve zdejších
opuštěných hrobech k zapomnění…“
„Památník pořídil spolek pro záchranu kostelíčka »Liběchov sobě«
a instaloval v roce 2016 †“.
Na pravém baldachýnu je text připomenut jen slovem ostatky
a rokem pořízení 2016 †.
Slova ostatky a letopočty 2016 s křížky jsou na obou
baldachýnech zvýrazněny skleněnými výplněmi v barvě krve,
té krve, která prýštila z ran ukřižovaného Ježíše; křesťan umírá
pro Ježíše, aby také vstal z mrtvých.
Památník doprovází třímetrový železný obelisk, tyčící se na
modré skleněné kouli. Obelisk odpradávna zobrazuje spojení
mezi nebem a zemí; trojúhelný půdorys obelisku pak
připomíná spojení mezi trojjediným Bohem a křesťany,
doufajícími v nesmrtelnou duši na nebesích.
Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, v Liběchově

Realizace památníku byla svěřena Ing. Miroslavu Liederhausovi ze Želíz, mistru kovu a skla; architektonický
návrh vycházel mimo jiné z technologických dovedností tohoto umělce.
Dne 15. října 2016, u příležitosti svatohavelského posvícení, resp. u příležitosti slavností k 700letému výročí první
písemné zmínky o Liběchově, celebroval Jeho Excelence Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, slavnostní
bohoslužbu ve farním kostele Svatého Havla, s asistencí P. Anselma Kříže, O. Praem., a hostujícího kněze P.
Eduarda Walczyka, Th.D., a poté na liběchovském městském hřbitově také požehnal nový památník. Slavnostní
bohoslužbu a požehnání okrášlil chrámový sbor kostela Svatého Bartoloměje z Prahy-Kyjí.
PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D.
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Chovatelská výstava
Naše Základní organizace svazu chovatelů Liběchov byla pověřena
pořádáním Okresní výstavy mladých králíků, spojené s Místní
výstavou drůbeže a holubů. Tato se uskutečnila 30. 9. a 1. 10. 2016
v areálu sokolovny. Na výstavu bylo přihlášeno a dodáno 200 ks
králíků, 42 voliér drůbeže a 60 ks holubů. Výstavu v pátek dopoledne posoudili odborní posuzovatelé. Bylo
uděleno šest pohárů a sedm čestných cen za králíky. Za drůbež a holuby byl udělen 1 pohár a 5 čestných cen za
každou odbornost. V okresní soutěži mladých králíků zvítězil člen naší organizace př. Karel Uher s kolekcí
francouzských beranů divoce zbarvených. Z této kolekce pocházel také nejlepší králík výstavy, samička oceněná
95,5 body. Ve 14.00 hod. 30. 9. byla výstava otevřena pro veřejnost. Okamžitě jsme čelili náporu koupěchtivých
návštěvníků. Za celou dobu konání výstavy bylo prodáno za 20 000 Kč chovných zvířat. Z toho bylo 42 ks králíků,
kteří změnili svého majitele a ustájení. Výstavu navštívilo skoro 200 platících a hodně dětí, které měly vstup
zdarma. U vstupu každé dítě, které chtělo, dostalo vyluštit jednoduchou křížovku, pokud ji vyluštilo správně, bylo
odměněno malým dárkem. Pro děti byla také uspořádána tombola, ve které bylo plno plyšových hraček, živých
zvířat, včetně morčat a dalších maličkostí. Děti se dobře bavily a doufám, že se i něco přiučily o chovu zvířat.
Součástí výstavy bylo i malé občerstvení, při kterém si návštěvníci mohli posedět a popovídat. Výstava byla
ukončena v sobotu v 16.00 hod. předáním pohárů a čestných cen chovatelům. Výstava byla vcelku hodnocena
kladně. Jen nás trochu mrzí, že každý rok zveme na předávání cen zástupce města, ale zatím nikdy nepřišli. Na
tomto místě chci poděkovat městu Liběchov za finanční podporu. Dále panu Ulmanovi, coby zástupci Sokola, za
zapůjčení areálu sokolovny.
Velmi děkujeme chovancům DDŠ Liběchov za pomoc při
přípravě a úklidu výstavy. Chlapci nám moc pomohli s těmi
nejtěžšími kusy. Dík patří panu Břetislavu Turečkovi za pěknou
fotodokumentaci celé výstavy, kterou můžete zhlédnout na
našem webu (csch Liběchov). Zároveň děkuji všem členům naší
základní organizace, že věnovali týden ze svého času. Bylo
zapotřebí obsadit hlídání, pomoc při posuzování, přípravě
občerstvení a úklidu. Všem chovatelům a přátelům přejeme
hodně úspěchů v chovech a těšíme se na shledanou za rok v září
2017 na další výstavě.
Za výbor ZO Liběchov M. Novák.

Tradiční rybářské závody v Liběchově
Dne 11. 6. 2016 uspořádala místní skupina rybářů DRS Liběchov, organizovaná při ČRS MO Štětí, tradiční dětské
rybářské závody, za přispění níže uvedených sponzorů. Tyto závody jsou mezi dětmi velice oblíbené a u vody se
při nich setkávají již šestnáctým rokem. Lov ryb probíhá jednou z nejatraktivnějších rybářských technik, což je
plavaná, tedy lov ryb udicí se splávkem. Sraz se uskutečnil v místní rybářské základně u Labe. Prezentovalo se 23
dětí, které si vylosovaly lovná místa, seznámily se s pravidly a celou organizací závodu. Dozvěděly se také, proč
se loví výhradně na plavanou: protože tato technika lovu se považuje za základní a zároveň umožňuje lov téměř
všech druhů ryb a nejrozmanitější předložení nástrahy. Po tomto úvodu se všichni přesunuli na labské rameno,
místními nazývané Zámecká tůň. Závody proběhly na dvě kola po 45 minutách. O přestávce organizátoři zajistili
dětem drobné občerstvení přímo na úseku. Po závodech se všichni přesunuli zpět na základnu, kde proběhlo
vyhlášení výsledků závodu, předávání cen – a bylo zde připraveno hlavní občerstvení: guláš, teplá uzenina, ovoce,
sladkosti atd. A jak to všechno dopadlo? Nejspíše vlivem změny počasí a také proto, že ryby jsou ryby a toto
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dopoledne nebyly moc při chuti, tak do rekordů bylo daleko. Přesto ti, co měli více štěstí anebo byli třeba
šikovnější, tak nějaké rybky ulovili. A ti, jimž se nepodařilo nic ulovit, smutnit zas tak moc nemuseli, neboť
organizátoři měli připraveny ceny pro všech 23 dětí. Zde jsou výsledky prvních tří: 1. Petr Ketner – 90 cm, 2. Bára
Fryčová – 68 cm, 3. Eliška Řeháková – 64 cm. Všichni si toto dopoledne moc užili a odcházeli plni krásných
zážitků od vody. Jistě se už těší na příští závody, vždyť rok od roku nám dětí přibývá – a to zase velmi těší nás.
Vítány jsou další děti, i ty, co na ryby nechodí, třeba jako rybáři odejdou. Dětem děkujeme za vzorné chování
v přírodě u vody, a to i přesto, že s nimi ryby nechtěly v tu dobu moc kamarádit. Poděkování patří panu Pavlu
Nekudovi a ostatním členům DRS Liběchov za perfektní organizaci, dále MO Štětí a městu Liběchov za finanční
podporu, EMS Liběchov, kadeřnictví paní Hoffmannové a rodičům všech dětí.
Odpoledne se uskutečnily závody pro dospělé o putovní
pohár, taktéž již 16. ročník v plavané. Závody proběhly na
řece pod rybářskou základnou. Těchto závodů se naopak
bohužel zúčastňuje stále méně zájemců, nejspíše z důvodu
náročnosti lovit se splávkem v proudu. Jsou mezi námi
rybáři, kteří jsou ochotni poradit a vysvětlit, jak lovit tak,
aby i méně zkušený rybář byl v těchto podmínkách
úspěšný. Však výsledky několika posledních ročníků
potvrzují, že i rybář „nezávodník“ se umístí v popředí.
Právě tok řeky nabízí největší druhové složení ryb a skýtá
rybářům nejedno překvapení. A výsledky těchto závodů?
1. Pavel Nekuda – 327 cm, 2. Petr Fryč – 316 cm, 3. Ivan
Augusta – 138 cm.
Za DRS Liběchov ještě jednou velké poděkování a za rok zase Petrův zdar!

Stručně z oddílu stolního tenisu SK Liběchov
Trénink hráčů stolního tenisu se s příchodem chladného počasí již přesunul do tělocvičny ZŠ a MŠ Liběchov.
Dospělí pod vedením Miloslava Víta mají pravidelné tréninky v pondělí od 18.30 hod. a hracím dnem pro zápasy
regionální soutěže (RP 2) je pátek od 18.00 hod. V RP 2 hraje 14 družstev z celého okresu. Naše družstvo je po
dvou výhrách a pěti porážkách zatím na 11. místě.
Žáci (sedm chlapců a dvě dívky) trénují dvakrát týdně, a to každou středu a pátek od 15.00 do 17.00 hod. Hrací
den regionální soutěže mají ve středu od 17.00 hod. Do této soutěže je přihlášeno sedm družstev. Naše družstvo ve
složení Dominik Pokorný, Patrick Jaskolla, Kristián Horský a Johanka Vítová zatím odehrálo dva zápasy, bohužel
bez výhry. V tabulce je nyní na šestém místě. Kromě regionální soutěže si žactvo zahraje také na tradičním
Vánočním turnaji,na který jsou k nám do Liběchova pozváni i žáci z ostatních oddílů.
Marie Nesměráková

ODDÍL STOLNÍHO TENISU SK LIBĚCHOV VÁS ZVE NA TRADIČNÍ
VÁNOČNÍ TURNAJ ŽACTVA
V NEDĚLI 4. PROSINCE 2016
OD 8.30 HOD. V TĚLOCVIČNĚ ZŠ A MŠ LIBĚCHOV

LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 5/2016
19

Texty v rubrice Vlaďka Zralíková.

Lampionový průvod
V podvečer 7. října jsme se již poosmé vydali s rozsvícenými lampiony na krátkou procházku ješovickým lesem.
Většinu cesty jsme šli všichni společně. Poslední úsek cesty však děti statečně zdolaly samy až k rozsvíceným
dýním, kde v cíli svého putování dostaly malou odměnu za odvahu. Největší odměnou je ovšem pro všechny
zúčastněné zážitek z tmavého lesa, který osvětlený lampiony vypadá tajuplně a úplně jinak než ve dne. Počasí nám
bohužel letos moc nepřálo – bylo velice chladno, a navíc ještě krátce před 17. hodinou pršelo. I když se pak obloha
na krátký čas umoudřila, na zpáteční cestě nás už zase doprovázel studený podzimní déšť. Přesně za rok, tedy 7.
listopadu 2017, se opět sejdeme s rozsvícenými lampiony – a věřme, že tentokrát bude počasí vlídnější.
Vážení spoluobčané, milí sousedé a přátelé,
srdečně Vás zveme na tradiční
PŘEDVÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ U PAMÁTNÉ LÍPY V JEŠOVICÍCH,

která byla letos ošetřena ozdravným řezem.
Koledy si společně zazpíváme v pátek 23. 12. od 17 hod.

Liběchovský zpravodaj v tištěné podobě je
doručován zdarma do všech domácností Liběchova
a Ješovic.
Elektronická verze aktuálního zpravodaje
i starších vydání je ke čtení a ke stažení na
internetových stránkách obce www.libechov.cz
v sekci „Liběchovský zpravodaj“.
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA LIBĚCHOVSKÉHO
ZPRAVODAJE BUDE 27. LEDNA 2017.
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.
Foto křížové cesty na titulní straně Ing. Pavla Veverková.

KVĚTINY – OVOCE – ZELENINA
U Hřbitova M & M
Otevřeno:
PO, ST, PÁ
ÚT, ČT, SO, NE

8 – 18 hod.
8 – 17 hod.

Nabízíme:
 vánoční dekorace
 věnce, svícny
 dárkové zboží
 řezané i pokojové
květiny
 víno, med
 brambory na
uskladnění

Provádíme také údržbu zahrad,
tel. 604 207 295
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POKRAČOVÁNÍ KRONIKÁŘSKÉHO ZÁPISU Z ROKU 1980 PŘÍŠTĚ.
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