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STAROSTKA MĚSTA INFORMUJE...
Vážení spoluobčané,
ráda bych vás přivítala v novém roce 2017. Nejprve mi ale dovolte malé ohlédnutí do roku minulého. Připomínali
jsme si v něm 700leté jubileum Liběchova a k jeho oslavám město i místní spolky uspořádaly řadu akcí.
Závěrečným fotografickým shrnutím tohoto bohatého a současně náročného období se stal stolní kalendář, který
jsme před Vánoci vydali a doručili do Vašich domácností. Má být také poděkováním všem, kteří se na dění
uplynulých měsíců pilně a nezištně podíleli. V tomto kalendáři jsou již zaneseny i některé plánované události,
u nichž jsme předem mohli určit přesné datum. Upozorňujeme však na tiskařského šotka, který posunul data
konání Dnů Země v Liběchově a Ješovicích – o správných termínech, v nichž se tato již tradiční akce uskuteční,
Vás budeme informovat.
Věřím, že jste vánoční čas i přelom roku prožili v klidu a pohodě a že jste ve svátečních dnech načerpali sílu pro
rok 2017. Co se za poslední dva měsíce událo, a co nás naopak teprve čeká, se dozvíte níže:
 Do roku 2017 město Liběchov vstupuje s finanční částkou 3 600 000 Kč na svých účtech.

 Letošní leden přinesl silné mrazy a bohatou sněhovou nadílku. Pracovníci technických služeb města v těchto
podmínkách využili nově zakoupenou sněhovou frézu hlavně při úklidu chodníků.

 Dne 2. ledna bez uvedení důvodů rezignoval na svou funkci zastupitele pan Josef Ulman. Již v loňském roce,
kdy se uvolnilo v zastupitelstvu místo po panu Zdeňku Miřatském, jsme oslovili další členy kandidátky, všichni
ale mandát odmítli. Za pana J. Ulmana proto není žádný nástupce, zastupitelstvo bude nadále pracovat v počtu
sedm členů.

 Byla dokončena projektová dokumentace pro vybudování nových
odborných učeben v ZŠ a MŠ Liběchov a venkovním areálu, žádost
o dotaci již byla podána (více na str. 6).



V uplynulém období se v Liběchově a Ješovicích uskutečnilo
několik společenských, kulturních i sportovních akcí: tvorba
adventních věnců v Ješovicích, rozsvícení vánočního stromku,
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 a v kostele sv.
Havla, šipkový turnaj ve Formance, Myslivecký ples a Reprezentační
ples Spolku Liběchov sobě.

 Plánujeme: Dětský maškarní ples (25. února), Ples Vítání jara (25.
března), Pálení čarodějnic (30. dubna).
Ing. et Mgr. Vladimíra Zralíková

Rumburská ulice letos v lednu
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Dvouleté narozeniny volebního období
Uběhly dva roky a je tady polovina volebního období s novým vedením obce. Příjmy
města ze státního rozpočtu se bohužel po dlouhou dobu příliš nemění, takže pečlivě
zvažujeme, do čeho investovat a co ještě počká. Především je nutné pravidelně
investovat do obnovy a oprav majetku ve správě města, aby se předešlo situacím, kdy
spadne střecha nebo toaleta, protože jsou mnoho desítek let v havarijním stavu. Bylo
investováno zhruba 15,7 milionu, na dotacích jsme získali zhruba 4,8 milionu.
Co všechno se za dva roky stačilo vybudovat a opravit, se dočtete níže.
1. Zateplení budovy ZŠ a MŠ Liběchov – celkové náklady 5 367 733 Kč, dotace 3 260 416 Kč.
2. Opravy komunikací na Boží Vodě – celkové náklady 250 000 Kč, bez dotace.
3. Oprava střechy ZŠ a MŠ Liběchov – celkové náklady 200 000 Kč, bez dotace.
4. Nové veřejné osvětlení (např. u ZŠ a MŠ nebo v lesní správě) – celkové náklady 200 000 Kč, bez dotace.
5. Rekonstrukce šaten v ZŠ a MŠ Liběchov – náklady města 50 000 Kč, bez dotace.
6. Nové toalety v hostinci v Ješovicích – celkové náklady 487 898 Kč, bez dotace.
7. Rekonstrukce nové kmenové třídy ZŠ a MŠ Liběchov – náklady města 50 000 Kč, bez dotace.
8. Rekonstrukce křížové cesty – celkové náklady 940 000 Kč, dotace 450 000 Kč.
9. Rekonstrukce prostor knihovny a infocentra – celkové náklady 335 000 Kč, dotace 60 000 Kč.
10. Oprava a instalace soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Prokopa – celkové náklady 15 000 Kč, bez dotace.
11. Rekonstrukce bytu ve zdravotním středisku – celkové náklady 50 000 Kč, bez dotace.
12. Rekonstrukce a vybavení ordinace dětského lékaře – celkové náklady 159 809 Kč, dotace 60 000 Kč.
13. Rekonstrukce poloviny střechy Turnhalle – celkové náklady 575 936 Kč, bez dotace.
14. Rekonstrukce křížků na Boží Vodě a u statku – celkové náklady 179 400 Kč, dotace 125 580 Kč.
15. Sanační práce u základů ZŠ a MŠ Liběchov – celkové náklady 120 000 Kč, bez dotace.
16. Rekonstrukce chodníku při silnici I/9 – celkové náklady 3 895 981 Kč, dotace 500 000 Kč.
17. Vybudování nového veřejného osvětlení při silnici I/9 – celkové náklady 777 648 Kč, bez dotace.
18. Oprava místní komunikace v Ješovicích – celkové náklady 7 500 Kč, dar chalupáře z Ješovic 7 500 Kč.
Z ostatních nestavebních činností uvádíme další případy investic, z nichž některé byly skutečně neodkladné:
1. Nákup komunálních vozidel (VW, čtyřkolka) – celkové náklady 425 430 Kč, bez dotace.
2. Nákup sekačky a sběrné nádoby – celkové náklady 70 890 Kč, dotace 56 890 Kč.
3. Nákup nářadí a vybavení pro údržbu města – celkové náklady 400 000 Kč, bez dotace.
4. Nákup vybavení pro pořádání posvícení a dalších kulturních akcí – celkové náklady 300 000 Kč, bez
dotace.
5. Vysazení lipové aleje v Ješovicích – celkové náklady 180 794 Kč, dotace 180 794 Kč.
6. Ošetření lipové aleje u kostelíčka a lípy v Ješovicích – celkové náklady 80 000 Kč, dotace 70 000 Kč.
7. Vybavení JSDH a opravy hasicí techniky – celkové náklady 600 000 Kč, dotace 50 000 Kč.
8. Instalace zábradlí u koňských schodů (od pošty ke kostelu) – celkové náklady 15 000 Kč, bez dotace.
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Činnost zastupitelů města
Zastupitel města má podle paragrafu 83 zákona o obcích č. 128/2000 tři povinnosti:
1. zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce,
2. hájit zájmy občanů obce,
3. jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
Druhý a třetí bod se těžko objektivně hodnotí, ale povinnost číslo jedna je jednoduše hodnotitelná.
Jak naši zastupitelé plní svoji zákonnou povinnost, je vidět v následující tabulce.
přítomen

nepřítomen

omluven

neomluven

účast v %

Dostál Pavel

12

3

3

0

80%

Groh Jaroslav

14

1

1

0

93%

Hladký Štěpán

14

1

1

0

93%

Janatka Kamil

13

2

2

0

87%

Rodr Jan

14

1

1

0

93%

Ulman Josef

0

15

8

7

0%

Veverková Pavla

12

3

3

0

80%

Zralíková Vladimíra

15

0

0

0

100%

zastupitel

Termíny zasedání zastupitelstva města Liběchov v roce 2017
22. února 2017  19. dubna 2017  14. června 2017  6. září 2017  18. října 2017  13. prosince 2017
V případě potřeby bude svoláno mimořádné jednání.

„Kostelíček“ – kaple sv. Hrobu, Ducha a Kříže
Jak víte z minulých čísel zpravodaje a ze zápisů zastupitelstva města, již dva roky usilujeme o převedení
kostelíčka do majetku města. Za tento relativně krátký čas se ve vedení Národního muzea vystřídali tři náměstci
majetku a tři právničky. Ti sice převod kostelíčka do vlastnictví města Liběchov podporovali, ale za stále se
měnících podmínek převodu se bohužel nikdy nepodařilo dovést celý proces do zdárného konce.
Nyní Ministerstvo kultury ČR a Národní muzeum Praha nabídlo městu Liběchov možnost kostelíček včetně
příslušných pozemků odkoupit. Zastupitelé zvážili všechny výhody a nevýhody této nabídky a v pondělí 23. ledna
2017 na veřejném zasedání zastupitelstva města odsouhlasili záměr odkoupit kostelíček za odhadní cenu
stanovenou soudním znalcem.
Věříme, že celá transakce, která bude několikastupňová, proběhne hladce a že v letošním roce se již budeme
radovat z nově nabytého majetku – významné kulturní památky a dominanty Liběchova.
Ing. et Mgr. Vladimíra Zralíková, starostka města
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INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Statistika roku 2015
Matrika, evidence obyvatel, Czech POINT
SŇATKY V LIBĚCHOVĚ UZAVŘENÉ
20
OBČANŮ LIBĚCHOVA ZEMŘELO
10
DĚTÍ SE NARODILO
5
OSOB Z LIBĚCHOVA SE ODHLÁSILO
29
OSOB K TRVALÉMU POBYTU SE PŘIHLÁSILO
27
URČENÍ OTCOVSTVÍ
2
DUPLIKÁTY MATRIČNÍCH DOKLADŮ
8
VÝPISY Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
80
VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 2
VÝPISY Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
5
VÝPISY Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
21
VÝPISY Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČŮ
6
VÝPISY Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
1
KONVERZE DOKUMENTŮ CZECH POINT
4
VÝPIS SNÍMKU KATASTRÁLNÍ MAPY
2
JUBILANTI 70 LET VĚKU
10
JUBILANTI 80 LET VĚKU
4
JUBILANTI 90 LET VĚKU
2
POČET OBYVATEL K 31. 12. 2016
1 025

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Také v letošním roce se můžeme těšit na slavnost
Vítání občánků. Tentokrát bude určena pro děti
narozené od 1. 4. 2016 do konce dubna 2017
a uskuteční se v sobotu 20. května 2017 od 10:00
hodin v obřadní síni Městského úřadu Liběchov.
Po změně zákona, který upravuje zacházení s osobními
údaji, už nemáme povinnost žádat rodiče dětí
o předběžný souhlas s účastí, a proto všechny děti
narozené v uvedeném období rovnou obdrží pozvánku.
Kontakt pro informace:
Oddělení matriky MěÚ Liběchov,
paní Lenka Kühnelová, tel. 315 697 200

Zálohy na stočné
Připomínáme uživatelům kanalizačního řadu,
kteří platí stočné zálohově, že poslední
čtvrtletní záloha je splatná v únoru. (Zálohy se
platí v srpnu, listopadu a únoru.) Vyúčtování
stočného se provádí v květnu, kdy už se záloha
neplatí. Odvod odpadních vod zajišťuje město
Liběchov, které je vlastníkem i provozovatelem
kanalizačního řadu a ČOV.
Číslo účtu pro platby stočného u Komerční
banky je 43-7151660227/0100.
Variabilním symbolem je číslo faktury.

Platby za vodné
Vodné se fakturuje dvakrát ročně, a to v květnu
a listopadu. Pitnou vodu dodává DSO Boží Voda
(Dobrovolný svazek obcí), který je vlastníkem
i provozovatelem vodovodního řadu.
Číslo účtu pro platby vodného u České
spořitelny je 0460038309/0800.
Variabilním symbolem je číslo faktury.
U všech plateb, které poplatník zasílá
převodem z účtu jiného majitele, je vhodné
uvést do poznámky jméno poplatníka.

Nájemní smlouvy na hrobová místa
Upozorňujeme, že v roce 2017 končí některé
nájemní smlouvy na hrobová místa na hřbitově
v Liběchově. Prosíme nájemce, aby si
zkontrolovali platnost svých smluv, případně se
informovali na městském úřadě. Pokud již víte,
že Vaše nájemní smlouva letos končí, dostavte
se prosím na městský úřad k sepsání smlouvy
nové.
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MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH
ODPADŮ
Obecně závazná vyhláška města Liběchov č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovuje od 1. 1. 2013 poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek ve výši Kč 560,- za rok 2017 je povinna uhradit fyzická osoba:
 s trvalým pobytem v Liběchově;
 cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů a je hlášen
v Liběchově – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Liběchov;
 cizinec, který pobývá na území Liběchova přechodně po dobu delší 3 měsíců – povinnost přihlásit se
k místnímu poplatku osobně na MěÚ Liběchov;
 cizinec, kterému byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců a který pobývá na území Liběchova – povinnost
přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Liběchov;
 fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Termín splatnosti poplatku:
Jednorázově nejpozději do 31. 3. 2017 – nebo ve dvou splátkách, nejpozději do 31. 3. 2017 a 30. 9. 2017.
Poplatek je splatný v hotovosti do pokladny v kanceláři MěÚ v Liběchově nebo bezhotovostně na účet města
Liběchov vedený u KB Mělník, č. ú. 3120171/0100 s variabilním symbolem, kterým je buď číslo popisné, nebo
číslo evidenční.
Upozornění: Poplatek za komunální odpad je podle zákona upřednostněná pohledávka, tudíž se strhává z platu
nebo bankovního účtu. Dlužná částka se podle zákona znásobuje třikrát a ještě se k ní připočítává exekuční
příplatek 500 Kč.

POPLATEK ZE PSŮ

ADRESA A ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Sazba místního poplatku ze psů činí
Kč 60,- za prvního psa,
Kč 90,- za každého dalšího psa za rok.
Předmětem poplatku je pes, který je starší šesti měsíců.
Termín splatnosti poplatku je 31. 3. 2017.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rumburská 53, 277 21 LIBĚCHOV
---------------------------------------------------------------PONDĚLÍ
8–12
13–17
ÚTERÝ

8–12

Poplatek je splatný v hotovosti do pokladny v kanceláři
MěÚ v Liběchově nebo bezhotovostně na účet města
Liběchov vedený u KB Mělník,číslo účtu 3120171/0100.

STŘEDA

8–12

ČTVRTEK

není úřední den

Psí známky si majitelé psů mohou vyzvednout
v kanceláři městského úřadu.

PÁTEK

8–10
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Zprávy o dotacích a dalších chystaných projektech…
Projekt tří přechodů pro chodce
Jak jsme již informovali v předchozích číslech Zpravodaje, projekt tří přechodů byl rozdělen na dvě etapy.
V lednu letošního roku byla podána žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na první etapu,
tj. na vybudování dvou nasvětlených přechodů pro chodce u hřbitova a u budovy akademie věd. V případě
úspěchu bude akce v letošním roce realizována. Kromě přechodů dojde u hřbitova i k vybudování čtyř podélných
parkovacích stání pro návštěvníky hřbitova a k vybudování zpevněné plochy pro kontejnery na sběr odpadu.
U akademie půjde pak o vybudování celého autobusového zálivu. Celkové náklady jsou 2,155 mil. Kč.
Druhou etapu tvoří nový nasvětlený přechod u pošty, úprava prostoru před městským úřadem a předláždění
a odvodnění uličky ke kostelu sv. Havla. Podněty občanů z veřejného projednání byly odborně vyhodnoceny, a co
bylo možné, tak bylo zapracováno a s jednotlivými občany prodiskutováno za přítomnosti architekta a projektanta.
K této akci se podařilo dále sehnat patřičné souhlasy a vyjádření a projektová dokumentace byla v lednu 2017
podána na stavební úřad k územnímu souhlasu.
V lednu 2017 byla podána žádost o dotaci z Integrovaného
regionálního
operačního
programu
na
zkvalitnění,
zatraktivnění a rozšíření výuky na naší základní škole
v podobě znovuvybudování odborných učeben. V případě
získání dotace by měla být vybudována cvičná kuchyňka, dílny,
jazyková učebna, počítačová učebna a učebna přírodních věd
(přírodopis, chemie, fyzika). V neposlední řadě se
plánuje vybudování skleníku a venkovní odborné učebny pro
pěstitelské práce včetně výukové zahrady v místě, kde byly
pěstitelské práce v minulosti vyučovány. Plocha bude doplněna
cvičnými záhony, ovocnými keři a drobnou zelení pro názornou výuku a možnost osvěty, která má zvýšit zájem
dětí o přírodu a ekologii. Součástí projektu je i úprava okolí školy v podobě přístupového chodníčku, oplocení,
opravy opěrné zdi a schodiště. Projekt počítá s vybudováním bezbariérového přístupu do školy a zajištěním
kompletní konektivity školy (internet), což je dnes již běžným standardem. Celkové náklady na tuto etapu
představují 13 mil. Kč a v případě získání dotace by měla být realizována v roce 2018.
Další etapu kompletní rekonstrukce vnitřního prostoru školy, na kterou budeme žádat dotaci, tvoří vybudování
samostatného oddělení mateřské školy v přízemní části budovy z bývalého bytu školníka a stávajících šaten. Tím
dojde k ucelení prostor a logických vazeb pro základní školství a předškolní vzdělávání. Děti z mateřské školky
nebudou muset využívat schodiště pro přesuny do jídelny, navíc svačiny budou moci jíst přímo v hernách, nemusí
tak opouštět svoje přirozené prostředí. Kompletní rekonstrukci naší liběchovské školy uzavírá i projekt na
rekonstrukci a modernizaci kuchyně a jídelny a rekonstrukci tělocvičen, kde dojde mimo jiné k vybudování šaten
a sprch, které nyní v tělocvičně nejsou. Projektová dokumentace na všechny tyto aktivity je již zpracována
a v současné době běží stavební řízení.
V letošním roce pravděpodobně budeme zpracovávat projektovou dokumentaci na vybudování sociálních bytů či
bytů pro seniory z bývalého objektu mateřské školky, resp. služebny policie. Příprava projektové dokumentace nás
čeká i v případě kostela sv. Ducha, tedy „kostelíčka“.
O dalších záměrech a projektech Vás budeme dále informovat.
Kéž se tento plán stane skutečností. Přeji i nadále dotacím úspěch!
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města Liběchov.
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DĚTSKÝ LÉKAŘ V LIBĚCHOVĚ
Přijďte se podívat a zaregistrovat své děti do nové ordinace dětského lékaře.
Možnost základního ambulantního ošetření i neregistrovaných pacientů.
Ambulance nabízí běžné metody vyšetření – CRP, moče, odběr krve apod.
Provoz ordinace je plánován dlouhodobě.
Kontakt: MUDr. Petr Kříž – lékař, Bc. Eliška Pospíšilová – zdravotní sestra
Mobilní telefon: 607 016 801, telefon: 323 604 456, e-mail: pediatr.mseno@gmail.com
Ordinační hodiny:
Liběchov

Mšeno

Pondělí

8:00 – 11:00

Úterý

12:00 – 14:30 poradna a pro zvané

8:00 – 11:00

Středa

8:00 – 11:00

12:00 – 14:00

Čtvrtek

8:00 – 11:00

12:00 – 14:00

Pátek

Měl. Vtelno
12:00 – 14:00

8:00 – 10:00

10:30 – 12:00

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ – VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA MĚSTA LIBĚCHOV
ZVE DO SVÝCH ŘAD NOVÉ ZÁJEMCE O 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.

Odvoz objemného odpadu
Rádi bychom občanům Liběchova a Ješovic připomněli, že mají
možnost požádat technické služby města o odvoz a likvidaci
jednotlivých kusů objemného odpadu.
Pokud však vyklízíte byt, dům nebo půdu, musíte si objednat vlastní
kontejner u firmy, která tuto službu za úplatu poskytuje.
Zvláště starším spoluobčanům nabízíme také odvoz většího množství
bioodpadu, např. shrabané listí na hromádkách nebo v pytlích, ořezané
větve apod.
V případě zájmu o odvoz objemného odpadu nebo většího množství bioodpadu prosím kontaktujte
paní Janu Dvořákovou z technických služeb na tel. 702 136 427.
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LIBĚCHOVSKÁ FILMOVÁ KRONIKA 1979–1990
Město Liběchov na Svatohavelském posvícení v říjnu 2016 v rámci oslav 700 let od první písemné zmínky
o Liběchově promítalo nově digitalizovanou filmovou kroniku obce z let 1979 až 1990. Pro velký zájem občanů,
hlavně pamětníků, ji město nyní nabízí k prodeji buď:
1. V podobě kompletní dárkové sady šesti DVD s potiskem DVD a přebalem,
kde je vytištěn obsah jednotlivých DVD, za cenu 250 Kč.
V prodeji cca od března 2017. Sadu si již nyní můžete rezervovat na
Městském úřadu Liběchov. K dispozici bude 50 sad.
2. Formou souboru na Váš vlastní flash disk nebo jiný externí disk o kapacitě
min. 32 GB, kam bude kompletní filmová kronika překopírována za cenu ve výši
100 Kč (již v prodeji).
Prodejní místo: Městský úřad Liběchov, od května k dostání i v Turistickém
a informačním centru Liběchov.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV
Důležité novinky ohledně zápisů ve školním roce 2016/2017
Zápisy k základnímu vzdělávání proběhnou v tomto školním roce v období od 1. dubna do 30. dubna 2017.
Přítomnost dítěte u zápisu není nutnou podmínkou pro přijetí.
Pokud uvažujete o žádosti o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogicko-psychologickou poradnou v období před zápisem a k zápisu pak přinést žádost o odklad i doporučení
z pedagogicko-psychologické poradny a také od dětského lékaře. Podat žádost o odklad se všemi náležitostmi lze
nejpozději 30. dubna 2017.
Pokud se rozhodnete požádat o odklad, musí Vaše dítě povinně nastoupit k předškolnímu vzdělávání buď do
mateřské školy, nebo do přípravné třídy na základní škole. Naše škola tuto službu neposkytuje – přípravné třídy
neotevírá.
Zápisy k předškolnímu vzdělávání se v letošním školním roce uskuteční v období od 2. do 16. května 2017.
Přítomnost dítěte u zápisu není podmínkou přijetí. Pro děti po odkladu povinné školní docházky platí povinnost
předškolního vzdělávání, které je pro tyto děti bezúplatné (neplatí se školné, pouze stravné).
Přijímání mladších dětí do mateřské školy se řídí kritérii pro přijímání dětí do MŠ. Jejich platné znění naleznete na
webových stránkách školy www.zslibechov.cz v sekci Mateřská škola. Je možné, že se tato kritéria budou
aktualizovat.
Termín zápisu do naší MŠ bude zveřejněn nejpozději v průběhu měsíce března, a to jak na stránkách školy, tak na
nástěnkách v budově MŠ a ZŠ a na vývěsní desce zřizovatele.

ZŠ A MŠ LIBĚCHOV, OKRES MĚLNÍK
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
ZÁPIS K ZÁKLADNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ DO 1. TŘÍDY
4. DUBNA 2017
OD 13:00 DO 17:00 HODIN

V PROSTORÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY (2. patro budovy)
Při zápise je nutná účast jednoho ze zákonných zástupců dítěte s platným občanským průkazem
(u cizinců pas s potvrzením dlouhodobě pobývajícího rezidenta) a rodným listem dítěte.
Při podávání žádosti o odklad je nutné mít s sebou doporučení pedagogicko-psychologické
poradny a zároveň dětského lékaře.
Žádost o odklad je ke stažení na stránkách školy, v sekci Dokumenty.
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Hurá do nového pololetí!
Právě skončilo první pololetí školního roku a žáci v těchto dnech obdrželi vysvědčení s hodnocením svého
dosavadního snažení. Protože však škola není jen o vyučování, i my se snažíme našim žákům nabídnout další
doprovodné a dobrovolné aktivity. Některé akce proběhnou již tradičně, s některými se setkáme poprvé.
A na co se naši žáci mohou v průběhu jarních měsíců těšit?
Pro první stupeň chystáme velikonoční vyrábění se školní družinou, exkurzi na malou zvířecí farmu či
opakovanou návštěvu dopravního hřiště v Mělníku. Samozřejmostí budou i návštěvy divadelních představení
a výukových programů v budově školy.
Žáci druhého stupně se budou moci zúčastnit již tradičního vzdělávacího pořadu z cyklu Planeta Země 3000.
Proběhnou také velikonoční výrobní dílny ve spolupráci s SOU Liběchov, vyšší ročníky se zúčastní historické
exkurze do nedalekého okolí. Pokračovat budeme také ve florbalové soutěži mělnických škol nebo v projektu Mezi
generacemi. Obě tyto záležitosti se mezi našimi žáky a žákyněmi těší veliké oblibě.
Doufejme, že všechny plánované aktivity se nám vydaří a dětem se budou líbit.
Kolektiv pedagogů ZŠ.

MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV
Mikuláš a vánoční nadílka (5. 12. a 21. 12. 2016)
I letos nás navštívil Mikuláš, andělíček a samozřejmě čert. Většina dětí byla
statečná, ale našlo se pár uplakaných očí. Někdo tušil, že ta jeho stránka v knize
hříchů bude mít kaňku. Nakonec ale vše dobře dopadlo. Mikuláš sečetl dobré
skutky, čert zavázal prázdný pytel a nám ve školce zůstaly všechny děti. Každý
dostal balíček sladkostí, mladší děti sešit s omalovánkami, starší děti sešit
s dopravní tematikou a drobný dárek. Za to děkujeme vedení školy a všem
rodičům, kteří přispěli velkou měrou. Na nadílku se děti opravdu moc těšily.
Ježíšek nás ale napínal.

.

Stromeček přinesl už v úterý, ale bez dárků. Děti přemýšlely, jestli se Ježíšek na ně nezlobí. Nezlobil se a ve
středu opravdu nadělil dárky. Přinesl stavebnice, společenské hry, puzzle, kvízy a spoustu dalších her.

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ V ÚŽFG AV ČR
LIBĚCHOV (21. 12. 2016)
Již několik let chodíme s dětmi vystupovat na Vánoční posezení
pro zaměstnance ÚŽFG do restaurace Rašínky a chodíme tam
moc rádi. Jakmile naše děti předstoupí před toto publikum, je
v sále hrobové ticho. Děti vidí a cítí, že je každý poslouchá se
zaujetím a že si jejich umu váží. I nás učitelky to zahřeje
u srdce. Letos byla atmosféra snad ještě lepší. Dětem se
vystoupení moc povedlo, publikum bylo úžasné a pro děti bylo
připravené i pohoštění. Dokonce nám za to Ježíšek poslal dárek
navíc. Moc děkujeme všem zaměstnancům za krásné
předvánoční odpoledne.
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DIVADLO V KUFRU – Kašpárek a prasátko (9. 1. 2017)
Pohádka z vesnického prostředí, kam přijíždí slavný a neohrožený detektiv Kašpárek. Přijíždí na svém koni
vyšetřit zločin, který vážně ohrožuje připravované posvícení. Není pěkné, když někdo krade a ještě k tomu lže!
Vypátrat zloděje nám pomohl právě Kašpárek – a posvícení mohlo začít.

PŘEDNÁŠKA S UKÁZKOU PLAZŮ (10. 1. 2017)
Co jsou to plazi, jak mohou vypadat, jaká je jejich kůže, co mají rádi, co jim
škodí a spoustu dalších informací se mohly děti dozvědět na této přednášce.
Viděly některé jejich zástupce pěkně zblízka a mohly si je i pohladit (např. želvu,
agamu, baziliška, krajtu, albína).

ČTEME DĚTEM
V období od 3. do 7. dubna zveme všechny zájemce, kteří by si chtěli vyzkoušet
čtení pohádek dětem před odpočinkem. Maminky na mateřské dovolené, babičky,
dědečkové, tety a strýčkové, kteří si najdou chvilku času, mají u nás v těchto
dnech dveře otevřené. Přijďte a vyzkoušejte si čtení pohádek nejen svým dětem,
ale i jejich kamarádům ve třídě. Volbu pohádky necháme na každém z vás.
JAK NÁM SLUŠÍ ZIMA

Co proběhne v naší školce:

Když ti mrznou obě uši
a zčervená nos,
to ti zima pěkně sluší,
tak ji klidně nos!

13. – 17. 02. 2017 – jarní prázdniny v ZŠ v okrese Mělník – omezený provoz MŠ
20. 02. 2017 – Divadlo Koloběžka s pohádkou Cirkus na kolečkách
24. 02. 2017 – Pohádkový karneval
07. 03. 2017 – Ekopohádky s výrobní dílnou
04. 04. 2017 – zápis k základnímu vzdělávání do 1. třídy
11. 04. 2017 – Hledání velikonočního pokladu
13. 04. 2017 – velikonoční prázdniny v ZŠ – omezený provoz MŠ
21. 04. 2017 – Den Země v MŠ
26. 04. 2017 – Divadlo Šikulka s pohádkovým pásmem

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. do 16. května 2017.
Termín bude upřesněn.

Marcela Steinzová
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PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK MODRÁ KOTVA LIBĚCHOV

Rok 2017 už sice začal, ale rádi bychom ještě zavzpomínali na nejkrásnější období v roce, na advent a Vánoce.
Ještě v listopadu zpívala naše děvčata u příležitosti rozsvěcení vánočního stromku v Liběchově. Adventní
radovánky jsme jako každý rok zahájili 4. 12. Mikulášskou besídkou, kterou jsme pořádali za pomoci města
Liběchov. Pár dní před Vánoci jsme pro naše děti uspořádali vánoční besídku, na které jsme děti seznámili
s vánočními zvyky. Pouštěli jsme lodičky ze skořápek vlašských ořechů, rozkrajovali jablíčka a zpívali koledy.
Poté jsme si dali „Štědrovečerní večeři“ a na stůl dali cukroví, abychom mohli ochutnat mezi sebou, co kterému
maminka či tatínek upekli. Po večeři někteří z nás hráli různé hry, povídali si, jiní se dívali na film a po filmu jsme
šli všichni spát. 23. prosince naše děvčata rozdávala Betlémské světlo v kostele sv. Havla a na zpívání koled
v Ješovicích. Začátkem ledna jsme se již tradičně vydali do Prahy na akci Prahou plnou strašidel, kde naše děti
hledaly dle šifer strašidla, která byla schovaná po Staré Praze. Naše posádka Pstruzi se umístila v kategorii B
(skauti) na krásném 18. místě ze 76 startujících hlídek.
Abychom Vám pouze nepsali, co jsme dělali, připravili jsme
pro Vás takový malý seriál, kde bychom Vám postupně chtěli
představit všechny naše posádky (posádka je útvar přibližně
šesti dětí podobného věku, které spolu tvoří jednu partu, pozn.
autora). Napoprvé bychom Vás chtěli seznámit s našimi
benjamínky, s posádkou Žraloci z oddílu Viking.
Jsou to kluci ve věku od 4 do 7 let, tedy především
předškoláci. Tihle malí raráškové mají nejraději hru na
schovávanou nebo v podstatě cokoli, při čem mohou běhat
jako splašení a vesele vřeštět. S nadšením zkoumají svět kolem
sebe. Díky své bujné fantazii vidí svět jako jedno velké dobrodružství plné pohádkových bytostí a hrdinů. Žraloci jsou vodní živlové, nebojí se jezdit na pramici nebo se koupat.
Teď už ale k jednotlivým členům.
Žbluňk, veselý kluk, tváří se sice nenápadně, ale má ďáblíka v těle. V posádce je sice nejmenší, ale velice rychle
mezi nás zapadl. Andy je náš šikula. Když si povídáme o něčem novém, pozorně poslouchá, aby mu nic neuteklo.
Je to chytrý kluk. Je to Žbluňkův nejlepší kamarád. Se Žroutem se známe již dva roky, náš vtipálek. V pojídání
sušenek a jiných sladkostí nemá konkurenci. Spolu s Mimoněm tvoří nerozlučnou dvojku. Mimoň získal svou
přezdívku díky tomu, že má téměř na každém kusu oblečení mimoně :-). Je to chytrý kluk, co chodí do první třídy.
Má dobrou mušku, na okresních závodech vyhrál ve střelbě ze vzduchovky. Pišta je sedmiletý chlapec, kterému
z očí kouká vždy nějaká malá čertovinka, kterou by Vás pobavil. Moc toho nenamluví, ale jeho veselé oči mluví
za něj. Je to dobrák od kosti a vždy rád s něčím pomůže. Šotek, skřítek neposeda. Chodí k nám již dva roky. Pořád
by někam lezl a něco prozkoumával. I když je malý, má velkou sílu a nebojí se ji použít. S Mašinkou se nikdy
nenudíte. Nadevše na světě miluje vlaky a metro. Je to pořádný živel, který se o všechno zajímá a pusu nikdy
nezavře. Žraloci tvoří nerozlučnou partu kamarádů, která nezkazí žádnou legraci. Schází se každé pondělí od
15.30 do 17.00 hod. na schůzkách v klubovně.
A co ještě plánujeme? Především bychom Vás chtěli pozvat na MOŘSKÝ KARNEVAL, který se bude
konat dne 25. 2. 2017 od 15:00 v sále restaurace Rašínky v Liběchově.
Bc. Jaromír Kubec, přístavný Přístavu Modrá Kotva Liběchov.
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LIBĚCHOV SOBĚ – SPOLEK PRO ZÁCHRANU KOSTELÍČKA
ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ČAS

jsme si připomněli dvěma událostmi. Nejprve v neděli 18. 12. při
adventním koncertu v kostele sv. Havla, kde vystoupil varhaník Martin Moudrý a pěvci Chorální scholy při
kostele Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Karlově Kryštof Zuska, Václav Šobáň a Jiří Novák.
Podruhé jsme se v kostele sv. Havla sešli 25. prosince při
zpívání koled za doprovodu varhaníka malostranského
chrámu sv. Mikuláše MgA. Přemysla Kšici. Obě hudební
setkání jsme uspořádali ve spolupráci s Římskokatolickou
farností Liběchov. Penězi z dobrovolného vstupného, dražby
perníkového betlému a z prodeje vánočních dekorací a svícnů
v celkové částce 9 314 Kč jsme podpořili sbírku farnosti
určenou na ošetření mobiliáře kostela proti červotoči.
Děkujeme štědrým dárcům i všem dobrovolníkům, kteří se na
přípravě obou akcí podíleli, a skautům z oddílu Modrá kotva
za rozdávání Betlémského světla.

ČAS NOVOROČNÍ byl pro nás stejně jako vloni už ve znamení příprav reprezentačního plesu spolku na
zámku Mělník. Krásné prostředí zámku přilákalo v sobotu 28. ledna na osm desítek hostů, kteří si mohli zatančit
při hudbě Revival Swing Bandu Praha a občerstvit se bohatým rautem, připraveným v zámecké restauraci.
Tombola byla jako obvykle lákavá a překvapila řadou netradičních cen (1. cena – projížďka ve veteránu). Další
z řady oceněných „Popelek“, které spolku nezištně pomáhají v práci, se stala paní Marie Pokorná a jako
poděkování převzala vázu ze sklářské dílny Ing. M. Liederhause ze Želíz.
Tento večer měl ale ještě jeden slavnostní okamžik: při zahájení plesu oznámil Ing. Kamil Janatka, člen
zastupitelstva města Liběchov, že zastupitelé při veřejném zasedání jednohlasně schválili záměr zakoupit kostel
sv. Ducha do vlastnictví města.
Děkujeme všem, kdo nám pomohli s přípravou a organizací plesu,
jmenovitě paní R. Burianové za zhotovení čtyř vynikajících dortů do
dražby, paní L. Dostálové za květinovou výzdobu sálu a paním
M. Buškové, B. Veverkové a J. Fiedorové za obětavé vedení šatny.
Fotografoval pan B. Stojanov – Tisk 64, dražbu dortů vedl pan Martin
Čermák. Oběma patří náš dík. Panu P. Vávrovi a všem jeho kolegům ze
zámecké restaurace děkujeme za bezchybný servis během celého večera.
Nakonec bychom rádi poděkovali všem, kdo se rozhodli podpořit dobrou
věc a přispěli ať už darem do tomboly, zakoupením vstupenky, nebo
svou účastí při dobročinné dražbě. Velmi si této podpory vážíme.
Výtěžek plesu je následující:
17 600 Kč ze vstupného plus 27 400 Kč získaných v dražbě tří
dortů bylo převedeno na spolkový transparentní účet (číslo účtu
218304680/0600), určený na opravu kostela sv. Ducha.
Dražba dortu, který R. Burianová věnovala ve prospěch sbírky
římskokatolické farnosti, vynesla 4 000 Kč. Peníze budou využity
k ošetření interiéru a mobiliáře kostela sv. Havla v Liběchově proti
dřevokaznému hmyzu.
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PROHLÁŠENÍ SPOLKU LIBĚCHOV SOBĚ KE KOUPI KOSTELÍČKA
Vážení zastupitelé města Liběchov, vážení příznivci a podporovatelé spolku Liběchov sobě,
jsme velmi rádi, že v záležitosti získání kostela sv. Ducha do vlastnictví města Liběchov došlo začátkem roku
2017 k významnému posunu.
Zastupitelstvo města jednomyslně schválilo záměr kostel od státních institucí zakoupit. Tohoto rozhodnutí si
spolek Liběchov sobě velmi váží. Hodnotíme ho jako důležitý krok v majetkových věcech města i jako gesto,
kterým vedení města dává najevo, že mu osud místních památek není lhostejný.
Ačkoli se členové spolku jednání o prodeji osobně neúčastnili, plně ho podporujeme a vítáme jeho výsledek.
Věříme, že aktivity spolku zaměřené nejen na osvětu, ale také na materiální podporu opravy kostela sv. Ducha
najdou u veřejnosti nyní ještě větší odezvu a že se nám všem společně podaří kostelíček znovu oživit.
Děkujeme všem.
V Liběchově dne 23. ledna 2017
Rada spolku Liběchov sobě – spolku za záchranu kostelíčka
ve složení MUDr. Lucie Žáčková, MUDr. Šárka Bínová, Mgr. Andrea Vítová

LIBĚCHOVSKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA S LIPOVOU ALEJÍ
Vystavěna roku 1780 za majitele liběchovského
panství Huberta Karla hraběte Pachty z Rájova,
patrně dle projektu slavného císařského architekta
Františka Maxmiliána Kaňky (1674–1766), jinak též
autora barokní přestavby zámku a patrně i přestavby
(„dolního“) farního kostela sv. Havla (z roku 1725–
1728 nebo 1738–1741). Je dnes chráněnou kulturní
památkou reg. č. 1341. (Obrázek vpravo namalovala
patnáctiletá Terezie Kučerová z Prahy-Kobylis v roce
2006 dle fota autora z února 2001.)
Křížová cesta má čtrnáct zastavení aneb štací a vede do stráně od kostela sv. Havla na viniční horu ke kostelíku
sv. Ducha a sv. Hrobu („hornímu“ kostelu; k zasvěcení sv. Hrobu došlo právě v této spojitosti, samotný kostelík
sv. Ducha, ovšem v poněkud jiné než dnešní podobě, pochází z r. 1654). Původní obrazy, již dávno ztracené,
maloval nejspíš jezuitský řádový malíř Josef Kramolín (1730–1802). V kapličkách se údajně vystavovaly
přechodně, upevněny byly „na péro“ toliko o Velkém pátku. Dnešní nastálo umístěné obrazy, chráněné vůči
povětrnosti plexisklem, instalovány pod odborným vedením občanskou aktivitou roku 2000 (přišly na 20 000
Kč). Použito devočních svatých obrázků 6 x 9 cm, zvětšených na rozměr A3.
Křížové cesty, z nichž je liběchovská jednou z umělecky nejvydařenějších v Čechách, působivě znázorňují
Ježíšovo utrpení cestou na Kalvárii (Golgotu) v Jeruzalémě od Pilátova rozsudku až k uložení Ježíšova těla do
hrobu. V katolických kostelích bývají výjevy umístěny vůkol na stěnách, ve volné přírodě často na vršcích či
v lesních zákoutích. Od roku 2005 liběchovská křížová cesta každoročně využívána katolíky z okolí k procesí na
velikonoční Velký pátek, tak jak naposled ještě začátkem 50. let.
Perioda žádoucích oprav našich kapliček činí cca dvacet let, v posledních desetiletích opraveny r. 1975 a 1998
(tehdy nákladem 500 000 Kč). Během důkladné předloňské a loňské opravy (2015 a 2016 – za 940 000 Kč, z toho
z krajské dotace 450 000 Kč) kompletně vyměněny již vadné stříšky (v poněkud jiné než dosavadní skladbě
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krytiny; krom toho předchozí krytinou nebyly dnešní skutečné prejzy, dříve nejspíš nedostatkové zboží, ale střešní
hřebenáče) a také hlavice na nich (dosud z omítnutých cihel, dnes ručně vysekané z pískovce); zároveň obnoveny
již chybějící, vandaly zurážené kovové křížky na hlavicích; vybrána a speciálně nanášena byla vápenná barva,
oproti dosavadnímu stavu zvolen jiný než dosavadní odstín, totiž světlejší odstín pálené cihly na světlém podkladu
v barvě omítky. Obnovu provedla Stavební firma Hlaváček z Litoměřic a z Úštěku.
V horní části křížové cesty s kapličkami souběžná unikátní lipová alej lípy srdčité (Tilia cordata) a lípy velkolisté
(Tilia platyphillos) zřejmě vysazena rovněž roku 1780 (čili před téměř 240 lety), a to po celé délce horizontu při
samém okraji původně holé stráně. S kapličkami a kostelíkem tvořily siluetu jihovýchodního obzoru obce, která
vynikla zejména při pohledu z tzv. Brocenské cesty, jak dokazuje dochované foto (rokem cca 1898 počínaje – viz
právě vydanou publikaci Liběchovsko na starých pohlednicích, pohlednice zejména na s. 18, ale i s. 7, 8, 10, 17,
33, 35, 49 a 58). V důsledku pozdějšího osazení stráně borovicemi a dalšími stromy a keři báječnou siluetu aleje
a kapliček dnes už neuhlídáme.
V druhé polovině 20. století, víc jak padesát let, nebyla alej udržována, spolu s kapličkami zarostla bujnými nálety.
Ty odstraněny až na přelomu tisíciletí, opět díky občanské aktivitě. Od té doby stromořadí a jeho okolí pravidelně
udržováno (pokud nebude, do pěti let opět zaroste!), v posledních letech stalo se běžnou součástí údržby zeleně
v obci, což nanejvýš potěšitelné.
V listopadu 2016 pak firma Zahradní služby Martin Hnilica
ze Želíz provedla odborné ošetření aleje, v její historii as
vůbec prvé, a to prořezem, odstraněním suchých pahýlů
a zakrácením nebezpečných částí stromů (za 76 000 Kč,
z toho 66 000 Kč z dotace). Dutina prvé lípy byla zastřešena.
V lednu 2016 byla na žádost obce alej vyhlášena podle § 46
odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny skupinou
památných stromů s názvem Alej podél křížové cesty. Čítá
sedmnáct jedinců, patnáct lip srdčitých a dvě lípy velkolisté;
z toho šest lip lze považovat za unikáty.
Nejkrásnější a nejmohutnější lípa aleje u posledního
zastavení XIV (pohlednice na s. 49) byla roku 1992 po
zásahu bleskem ukvapeně pokácena (průměr kmene 150 cm;
měla jedinečnou dlouhou horizontální větev, viz také
pohlednici). Životnost aleje odhadujeme ještě na sto let,
obnova zjevně postupná.
-jk- 12/2016
Na fotografii z března roku 2000 lípa řečená „s boulí“, jedna z nejkrásnějších; průměr kmene 100 cm.

KNIHOVNA LIBĚCHOV nabízí více než 500 nových titulů!
Rumburská 40, Liběchov – infocentrum
 603 313 439, jsme také na facebooku

Otevřeno každou středu od 16.00 do 19.00 hod.
(od 17 hodin už je příjemně teplo)

Římskokatolická farnost oznamuje, že od 1. 2. 2017 jsou mše svaté v Liběchově v kostele sv. Havla
v sobotu od 17:00 (s nedělní platností).
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SPORT
Aktuální nabídka sportovních příležitostí v SK Liběchov
„Nejdůležitější v životě není zvítězit, ale bojovat. Hlavní není vyhrát, ale odvážně se bít.“

Pierre de Coubertin

Fotbal
Fotbalový oddíl zve každého, kdo má zájem o sportovní vyžití, kdo jen nesedí doma u počítače a kdo se chce stát
aktivním fotbalistou.
Fotbalový oddíl SK Liběchov má celkem tři týmy, z toho dva mládežnické: starší přípravka (do 10 let), mladší
žáci (do 12 let) a tým mužů. Vzhledem k věkovému složení současných hráčů lze předpokládat, že v příští sezóně
dojde k rozšíření o tým starších žáků (do 15 let). Všechna družstva hrají okresní soutěže.
Nábor nových hráčů probíhá nepřetržitě v době pravidelných tréninků. Přijďte se s rodiči nezávazně podívat na
trénink. Každé úterý a čtvrtek můžete vidět tréninky těch nejmenších a poté již těch zkušenějších borců.
Rádi přivítáme všechny zájemce o fotbal.
Štěpán Hladký

Mobil: +420 777 206 066 | Tel: +420 315 639 535
e-mail: hladkystepan@email.cz | http://www.sklibechov.cz

Stolní tenis
Stolní tenis má v Liběchově dlouholetou tradici. V současnosti probíhají
tréninky žactva pod vedením paní Marie Nesměrákové, a to každou středu
a pátek od 15.00 do 17.00 hod. v tělocvičně ZŠ Liběchov. V měsících, kdy je
venkovní teplota příznivější, trénujeme v sokolovně v Rumburské ulici.
Družstvo dospělých se schází k tréninku každé pondělí od 19.00 do 21.00 hod.
také ve školní tělocvičně, případně v sokolovně.
Obě družstva se účastní regionální soutěže, vítáme ale také hráče, pro které je
ping pong hlavně koníčkem a příležitostí ke zdravému pohybu.

Bodyforming – cvičení pro ženy a dívky
„Aby srdce mohlo mít rádo a tělo sílu ho poslouchat.“
Aerobic, kalanetika, jóga, pilates, to jsou jen názvy, ale správná
hudba a individuální péče cvičitelky zaměřená na správné
provedení cviků a dýchání, to je to potřebné pro formování
postavy, zvyšování kondice, rozvíjení koordinace pohybu
a vytrvalosti a také je to způsob, jak předcházet zdravotním
problémům spojeným se současným způsobem života. I Vy
můžete pro sebe udělat něco prospěšného.
Investujte do sebe. V tomto případě to obnáší dvě hodiny týdně. Vždy v pondělí a ve čtvrtek od 19.00 do 20.00
hod. cvičí ženy pod vedením Mileny Jiránkové v prostorách bývalých garáží v kempu SK Liběchov v liběchovské
aleji. Seniorky cvičí ve středu od 13.30 hod. do 14.30 hod. v tělocvičně Základní školy Liběchov.
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Oddíl stolního tenisu SK Liběchov na Vánočním turnaji
V prosinci 2016 jsme v tělocvičně ZŠ Liběchov
uspořádali tradiční Vánoční turnaj žactva. Turnaje se
zúčastnilo celkem 24 hráčů ze čtyř oddílů. Kromě
domácího Liběchova byly zastoupeny Neratovice,
Nelahozeves a Kralupy nad Vltavou. Jde o vůbec
největší účast hráčů za posledních několik let. Všichni si
proto dostatečně zahráli a viděli jsme i mnoho pěkných
zápasů.
A jak si vedli naši žáci? V kategorii nejmladších
Johanka Vítová ve skupině poražených obsadila 2. místo
a Jiřík Ryšavý 4. místo. V kategorii mladších žáků
vybojoval Dominik Pokorný 2. místo.
Stejně úspěšný byl Patrick Jaskolla v kategorii starších žáků, kde obsadil také 2. místo. Kačka Strnadová ve stejné
kategorii, ale ve skupině poražených, získala 1. místo a Honza Feix se umístil na 4. místě.
V první polovině regionální soutěže družstev mužů je naše družstvo na 9. místě a družstvo žáků v soutěži starších
žáků na 6. místě. Bližší podrobnosti o regionálních soutěžích najdete na webových stránkách Regionálního svazu
stolního tenisu Mělník http://melnik.stcstolnitenis.cz/.
Marie Nesměráková
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Kung-fu není jen sport
Jakub Miřatský z Liběchova – Boží Vody je studentem druhého ročníku
Gymnázia Jana Palacha v Mělníku. Již devět let se věnuje bojovému umění
kung-fu, v němž nedávno dosáhl skvělého výsledku: v Českém národním poháru
v kung-fu, nejvyšší soutěži v tomto bojovém umění v ČR, získal 26. listopadu
2016 dvojnásobný titul Mistra České republiky v juniorech, a to díky dvěma
prvním místům v kategorii se zbraní i beze zbraně. V kategorii dospělých pak
obsadil druhé místo.
Jakube, kdy jste se vůbec začal zajímat o bojová umění? A proč nakonec
zvítězilo právě kung-fu?
O bojová umění jsem se začal zajímat asi v osmi letech. Pamatuju si jenom to, že
jsem se jednou s tátou koukal na film s Brucem Lee, a tak mě to asi chytlo.
V září roku 2008 se pak otevírala na Mělníku škola kung-fu, tak mě tam rodiče
přihlásili.
Trénink jste bral od prvního okamžiku vážně a šel do něj naplno, nebo jste tomuto bojovému umění teprve
postupně propadl?
Ze začátku jsem to tak vážně nebral. Dělal jsem to, protože mě to bavilo, a o nějaké soutěže jsem se moc
nezajímal. Když už jsem se odhodlal zúčastnit se nějaké soutěže, nedopadlo to moc dobře. Býval jsem vždy mezi
posledními. To taky asi zapříčinilo, že kolem jedenácti let jsem chtěl od kung-fu odejít. Rodiče mě ale přesvědčili,
abych v tréninku pokračoval. Nějakou dobu se mi tam ještě chodit nechtělo, ale pak mě to přešlo. Dost vážně jsem
to začal brát až od chvíle, když jsem v roce 2014 poprvé vyhrál na juniorské lize dvě bronzové medaile. Něco se
ve mně zlomilo a už jsem nikdy nechtěl odjíždět ze soutěže bez medaile na krku. Následovaly medailové úspěchy
jak u nás, tak v zahraničí. Z Mistrovství Maďarska 2015 jsem dovezl zlato a v roce 2016 také zlato.
Úspěchu, jakého jste v listopadu dosáhl, určitě musí předcházet důkladná příprava. Co to obnáší, když se člověk
věnuje kung-fu na této úrovni?
Musíte trénovat a trénovat. Není to o tom, že před soutěží jdete normálně dvakrát za týden na trénink, ale že se
dalších pět dní v týdnu připravujete individuálně doma. Měsíc a půl před touto soutěží jsem se snažil trénovat
každý den. Na žádnou soutěž jsem se nepřipravoval jako na tuhle. Cítil jsem příležitost a využil jsem ji.
Znamená to určitě také něco obětovat...
To rozhodně. Mám dva tréninky kung-fu a dva tréninky
na Spartan Race (překážkový závod, pozn. aut.) týdně.
Na každý z nich dojíždím a to mi bere hrozně moc času.
Když ostatní chodí na párty, já trénuji. Když se ostatní ze
třídy učí na testy, já musím stihnout obojí. Ale baví mě to,
a jestliže něco obětuji, tak to za to stojí. Dříve jsem ještě
dělal sebeobranu krav maga, ale s tou jsem asi po dvou
letech musel skončit, protože jsem to už nestíhal.

Foto: Trénink se šavlí vyžaduje prostor.
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Sport, studium... určitě je to náročné. Jakou roli v tomto nabitém programu má Vaše rodina?
Rodina mě hodně podporuje. Teď už se na tréninky dopravuji sám, ale ze začátku mě tam rodiče vozili. Platí mi
tréninky, závody, vybavení... Mamka mi každý den vaří, protože jídelníček ve sportu hraje velkou roli. Tímto jim
chci moc poděkovat!
Se svými zkušenostmi a nadšením byste se mohl stát vzorem pro malé kluky, kteří možná ještě váhají, zda se do
bojových umění pustit, mají svůj sen. Vy sám nyní také o něčem v souvislosti s kung-fu sníte?
Jednou bych rád letěl na zkušenou se svým trenérem za jeho mistrem na Taiwan. Těm, kdo váhají, jestli začít
trénovat, mohu bojové sporty určitě doporučit. Nedělá to každý jako fotbal nebo hokej, zde se musíte spolehnout
sám na sebe. Je to něco, co vás naučí disciplínu, soustředění, ovládat svoje tělo – a takhle bych mohl pokračovat
ještě dlouho.
Děkuji za rozhovor.

-av-

Zpívání koled u ješovické lípy
V podvečer 23. prosince 2016 jsme se již tradičně sešli u památné ješovické
lípy. Sami jsme tomu ani nemohli uvěřit, že se zpívání koled koná už
podesáté! Jubilejní setkání snad způsobilo, že k lípě tentokrát zamířilo
třináct rodin, což je asi nejvíce v desetileté historii zpívání koled. Společně
jsme si zazpívali, popili svařené víno, ochutnali donesené cukroví a v dobré
náladě jsme se rozešli do svých domovů. Již potřetí bylo ješovické
„koledování“ provázeno také rozdáváním Betlémského světla, které i v roce
2016 do naší obce přivezli liběchovští skauti. Za rok, tedy 23. prosince
2017, se znovu budeme všichni těšit na krátké, tradiční a milé zahájení
vánočního času.
První společnou akcí v Ješovicích v roce 2017 bude Den Země. Přesné datum konání včas uveřejníme.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Důležitá telefonní čísla

Tísňové linky:

Městský úřad Liběchov 315 697 016

Záchranná služba 155

Technické služby města Liběchov
Jana Dvořáková
702 136 427
Ladislav Kutáč
602 572 427

Hasiči

150

Policie ČR

158

SOS

112

Správa vodovodního řadu
Jiří Barda
608 067 095
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POKRAČOVÁNÍ KRONIKÁŘSKÉHO ZÁPISU Z ROKU 1980, 2. A 3. STRANA ZÁPISU
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POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
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Regionální muzeum Mělník, náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
příspěvková organizace Středočeského kraje
únor – březen 2017
20. 1. – 19. 2.
Vlastimil Týma – obrazy; výstava obrazů mělnického rodáka ve velkém sále muzea
1. 2. 2017, OD 17:00 HODIN
PŘEDNÁŠKA KE SVĚTOVÉMU DNI MOKŘADŮ; muzejní kavárna
4. 2. 2017, 9:00 – 17:00 HODIN
VYCHÁZKA KE SVĚTOVÉMU DNI MOKŘADŮ. Zimní ornitologická vycházka v rámci Světového dne
mokřadů. Sraz v sobotu 4. 2. 2017 v 9.00, Neratovice, na pravém břehu Labe u železničního mostu. Vycházka
(7 km) kolem Labe a dočišťovacích nádrží Spolany, které nezamrzají ani v zimě. Pozorování a určování vodních
ptáků za pomoci stativového dalekohledu s velkým zvětšením. S sebou dalekohledy, teplé oblečení, terénní obuv
a svačinu, vhodné i pro rodiny s dětmi. Předpokládaný konec ve 12 hodin. Pořádá Regionální muzeum Mělník
a Česká společnost ornitologická. Vede Libor Praus.
26. 2., 14:00 na náměstí Míru
MĚLNICKÝ MASOPUST. Muzeum veškeré veselí podporuje a do všelikých taškařic se s chutí zapojuje…
Muzejníci podpoří masopustní průvod, první zastávka bude v muzeu, kde proběhne tradiční vítání masek…
Akci pořádá Rodinné centrum Kašpárek Mělník a Folklorní soubor Jarošovci Mělník.
7. 3. – 2. 4.
VĚŽE NA FOTOGRAFIÍCH BLANKY VÁGNEROVÉ; výstava fotografií v muzejní kavárně
Od listopadu 2016 je otevřena nová místnost ve stálé expozici historických
kočárků DOBOVÉ HRAČKY 1900–1980.
Obdivovat můžete hračky pocházející z období od třicátých do osmdesátých let
minulého století a potěší jak holčičky, tak kluky. Chcete se dozvědět, jak
vypadal šatník panenky v roce 1935 či pokojíčky pro panenku v padesátých
letech? A co vystřelovací raketa nebo klik klak? Součástí nové expozice je
i malý model elektrifikovaného kolejiště s jezdícím historickým vláčkem,
budovou nádraží, dalšími stavbami a osvětlením.
V lednu, únoru a březnu nás najdete na veletrzích cestovního ruchu Go a Regiontour v Brně,
Holiday World v Praze a Infotour v Hradci Králové.
Těšíme se na setkání s Vámi na našem stánku pod záštitou Asociace cestovních kanceláří ČR!

SRDEČNĚ ZVEME TAKÉ DO STÁLÝCH EXPOZIC!
Celoročně otevřeno:
Historická expozice: Nahlédnutí do středověkého města, Měšťanský a venkovský interiér, Všední život
obyvatel venkova, Příroda Mělnicka, Vinařství (část umístěna v původních středověkých sklepích).
Historické kočárky, téma Vánoce 1890–1900, kolonáda 1900–1910, piknik 1920–1930, odpoledne
v parku 1930–1940, válečný interiér 1940–1945, dětský pokoj 1950–1960 a návštěva zdravotního
střediska 1960–1969.
KAVÁRNA A VÍNO. Muzeum nabízí svým návštěvníkům také ochutnávku kvalitních českých vín.
Skupiny mohou po předchozí objednávce degustovat víno v původních středověkých sklepích
z 2. poloviny 14. století. Na jednotlivce čeká stejný sortiment vín v muzejní kavárně, která láká
i příjemným posezením na historických hradbách.
Otevírací doba: úterý – neděle 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin
Regionální muzeum Mělník, p. o., nám. Míru 54, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 936
www.muzeum-melnik.cz, facebook Regionální muzeum Mělník
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KVĚTINY – OVOCE – ZELENINA M & M
U Hřbitova, Rumburská 73
Otevřeno:

PO, ST, PÁ 8 – 18 hod.
ÚT, ČT, SO 8 – 17 hod.
Leden a únor v neděli zavřeno.
Kontakt: tel. 604 207 295
 Řezané květiny – slavnostní i smuteční
vazby (možno telefonicky objednat předem)
 Pokojové květiny včetně návodu na
pěstování
 Dárkové předměty, dekorace, svíčky
 Zemina, hnojiva
 Ovoce, zelenina, brambory
 Domácí produkty, med, krmítka
 Poradenství
Všem zákazníkům
přejeme v novém roce
hodně zdraví, štěstí a
osobních úspěchů!

Provádíme údržbu zahrad, zimní řez ovocných stromů
a keřů, kácení stromů.
Děkujeme MŠ Želízy za výzdobu do výlohy obchodu.

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
24. BŘEZNA 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  číslo registrace: MK ČR E
10681 Vydává: Zastupitelstvo města
LiběchovIČ: 237019  Náklad 400 ks – zdarma.

SOUKROMÁ OZNÁMENÍ A GRATULACE VE ZPRAVODAJI
V Liběchovském zpravodaji můžete popřát svým blízkým, otisknout
zde oznámení (svatby apod.) nebo poděkování. Tuto inzerci
soukromého charakteru zasílejte prosím e-mailem na adresu
libechovsky.zpravodaj@libechov.cz nebo osobně zadejte na oddělení
matriky MěÚ Liběchov. K textu můžete připojit také fotografii.
Nezapomeňte však připsat své jméno a kontaktní údaj.
UPOZORNĚNÍ: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění, budou
zveřejněny osobní údaje (např. datum narození) pouze o občanech,
kteří k tomu dali písemný souhlas. Příklad: pokud občan, jeho rodina
či přátelé chtějí zveřejnit, že v daném měsíci oslaví pan/í XY jubileum
65 let, musí se dostavit na MěÚ Liběchov, na matriku. Zde je nutné
podat písemnou žádost se souhlasem občana, jehož osobní údaje mají
být zveřejněny, a tuto žádost opatřit ověřeným podpisem. Další
možností je, aby se na matriku dostavil přímo občan, jehož osobní
údaje mají být zveřejněny. Ten zde písemně potvrdí, že souhlasí se
zveřejněním svých osobních údajů. Děkujeme za pochopení.
Vzpomínky na zesnulé uveřejníme podle přání pozůstalých.
Tato služba je všem občanům poskytnuta zdarma.
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