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STAROSTKA MĚSTA INFORMUJE...
Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás opět přivítala nad stránkami Liběchovského
zpravodaje, ve kterém, jak věřím, najdete kromě důležitých
úředních sdělení také inspiraci, jak strávit volný čas při některé
z plánovaných akcí.
Pondělí 20. března nás přivítalo prvním jarním dnem, a protože
jaro je optimistické, příroda se probouzí ze zimního spánku
a začíná nový život, tak i náš zpravodaj začne optimisticky.
Co se tedy nového událo od začátku února 2017?

















Po úspěšných jednáních se starosty měst Mělníka a Štětí se velice rychle podařilo zařadit do nového
jízdního řádu noční spoj: od 5. 3. 2017 jezdí do Liběchova denně na autobusové lince č. 369 nový spoj,
který začíná ve 23:00 v Praze-Ládví a končí až ve Štětí. Na tento spoj společně přispívají města Liběchov,
Mělník a Štětí. Věříme, že zvýší komfort cestování z kulturních, sportovních a jiných večerních akcí.
Od 1. 5. 2017 bude snížena cena stočného na 33 Kč plus DPH 15%. Bližší informace se dozvíte na str. 2.
Pokračujeme ve zpracovávání a podávání žádostí o dotace. Podrobnosti si přečtete na str. 4.
Po zimě se projevilo množství poruch na místních komunikacích, které v rámci možností bezodkladně
řešíme – např. se propadla bývalá kanalizace na Boží Vodě u penzionu (cca čtyřmetrová dutina), zvětšily
se díry kolem kanálů u vodárny a v Ješovicích. Vše výše uvedené bylo svépomocí opraveno.
Byl proveden prořez akátů u vjezdu do Třešňovky, kde hrozil pád stromů na garáže.
Byly pokáceny uschlé stromy u dětského hřiště.
Kvůli zvýšenému vandalismu a rozkrádání kamenů z viničních zdí u kostelíčku byla příjezdová cesta ke
kostelíčku uzavřena pro motorová vozidla závorou.
U křížku na Boží Vodě neukázněný řidič pobořil nové zábradlí, zakoupené a instalované v loňském roce.
Ráda bych poděkovala zaměstnancům údržby města a místostarostovi Janu Rodrovi za aktivní přístup
a dobře odvedenou práci při odklízení sněhu a zajištění sjízdnosti komunikací. Převážná většina těchto
prací byla vzhledem k přírodním podmínkám provedena v nočních nebo brzkých ranních hodinách.
Na závěr jedna zajímavost – během letošní zimy bylo spotřebováno na posyp komunikací 15 tun
posypového materiálu, který je postupně odklízen.
Uskutečnily se tyto akce: Dětský maškarní ples v Rašínkách, Odpoledne s ornitologem (více na str. 6),
Ples Vítání jara v Rašínkách, Přednáška o kotlíkových dotacích.
Plánované akce: Den Země Ješovice (sobota 22. 4.), Den Země Liběchov (neděle 23. 4.), Pálení
čarodějnic (30. 4.), Vítání občánků (20. 5.), Den dětí v Liběchově a v Ješovicích.
Ing. et Mgr. Vladimíra Zralíková, starostka města Liběchov
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Snížení ceny stočného
Z finanční analýzy cen za stočné plyne předpokládaný nárůst ceny za 1 m3, jak ukazuje následující tabulka
z roku 2010 (zdroj: BENE-FILL, aplikace pro administraci dotace na kanalizaci). Každý rok se dle podmínek
dotace měla navyšovat cena stočného.
2014

2015

2016

2017

2018

42,13 Kč

44,41 Kč

46,68 Kč

48,96 Kč

51,23 Kč

Výše uvedený nárůst cen stočného představoval podle mého názoru zbytečnou finanční zátěž občanů Liběchova.
Proto jsem v roce 2015 vstoupila v jednání se Státním fondem životního prostředí. Po mnoha schůzkách se
podařilo pro roky 2015 a 2016 vyjednat výjimku, cena stočného byla změněna na úroveň tzv. „čistých příjmů“
a mohla tak zůstat na úrovni 42 Kč/m3 včetně DPH. Na základě těchto změněných podmínek město uzavřelo
dodatek ke smlouvě, resp. k rozhodnutí o poskytnutí dotace na kanalizaci. Zároveň byl vytvořen chybějící povinný
fond oprav kanalizace.
Kromě tohoto úspěchu se ještě během roku 2015 a části roku 2016 podařilo úplně napravit účetnictví města
z minulých let v paragrafu pro čistírnu odpadních vod. Díky tomu jsem mohla na podzim roku 2016 oslovit
ekonomického specialistu na vodné a stočné. Společně jsme provedli několik analýz a podrobně zhodnotili
budoucí náklady na opravy kanalizačního řadu. Výsledek je velice pozitivní: od 1. 5. 2017 dojde ke snížení ceny
stočného na 33/m3 Kč plus DPH 15%.
Důležité upozornění: Takto snížená cena může dlouhodobě fungovat pouze tehdy, pokud se budou občané chovat
zodpovědně a nebude mnoho zbytečných oprav, to znamená, že lidé nebudou do kanalizace házet dětské pleny,
hygienické ubrousky, drátěnky, ale také třeba šroubováky a další nevhodné předměty, které bohužel běžně
nacházíme při haváriích.
Ing. et Mgr. Vladimíra Zralíková, starostka města Liběchov

Vodoteče
Liběchov je městečko umístěné na výškově členitém
geologickém podkladu, navíc leží na mokřadech. Pro naše
město jsou proto významným a cenným prvkem existující
vodoteče, které by měly Liběchov ochránit například před
ničivými následky přívalových dešťů.
Současný stav vodotečí, dlouhodobě neudržovaných
a zarostlých vegetací, však městu příliš velkou ochranu
neslibuje. Naštěstí v posledních dvou letech k výraznějším
srážkám nedošlo. Abychom obnovili funkčnost vodotečí,
budeme je v letošním roce čistit. Podle výsledků
hydrogeologického průzkumu se také pokusíme obnovit
již zaniklé staré vodoteče.
Apelujeme proto na všechny občany, kteří sousedí
s vodotečemi, aby z nich odstranili vše, co by mohlo
zabránit volnému průtoku vody v případě přívalového
deště. Podle našich zkušeností jde především o materiál
z černých skládek, palivové dřevo, seno, oplocení, zvířata
apod.
Ing. et Mgr. Vladimíra Zralíková

Splatnost poplatků za svoz
komunálního odpadu a za psy
Upozorňujeme, že k 31. 3. 2017 byl již splatný
poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek
za psy.
Pokud jste některou z těchto položek opomněli
uhradit, učiňte tak, prosím, co nejdříve. V případě
obou poplatků jde o zákonnou povinnost. To
znamená, že neuhrazená částka je podle zákona
ztrojnásobena a navíc se k ní připočítává exekuční
poplatek 500 Kč. Dlužná částka je následně
strhávána např. ze mzdy nebo bankovního konta.
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU je možné uhradit v hotovosti do
pokladny Městského úřadu Liběchov, nebo
převodem na účet vedený u Komerční banky:

Číslo účtu:
3120171/0100
Variabilní symbol: č. popisné / č. evidenční
Poznámka:
příjmení majitele
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Územní studie
Na podzim roku 2016 jsme požádali město Mělník o spolupráci při získání dotace na pořízení územní studie města
Liběchova. O tuto dotaci může bohužel žádat pouze obec s rozšířenou působností (ORP), což je pro nás právě
Mělník. Jednání dopadla dobře a během února 2017 bylo vypsáno výběrové řízení na pořízení územní studie pro
město Liběchov. Kromě Liběchova se k výzvě přidalo i město Mšeno a obce Chorušice, Nebužely a Želízy.
Územní studie by měla řešit veřejná prostranství a přilehlá území uvnitř zastavěného území a zastavitelných ploch
obcí Liběchov a Ješovice. Cílem pořízení územní studie veřejných prostranství Liběchova a Ješovic je stanovení
základní koncepce vzájemných vztahů a uspořádání a návrh podrobného řešení významných částí veřejných
prostranství v obci, a to včetně prověření variantních řešení a rozdělení realizace obnovy jednotlivých lokalit do
etap. Územní studie veřejných prostranství Liběchova se zaměří na podrobné řešení těchto významných lokalit:
1)
2)
3)
4)
5)

Lokalita „centrum, alej, vodárna“
Lokalita „kostelíček a křížová cesta“
Lokalita „bývalá školka“
Lokalita „úvoz Malý Liběchov“
Lokalita „náves Ješovice“

Pokud město Mělník získá dotaci (výsledek by měl být znám během letních prázdnin), tak bude územní studie
dokončena zhruba na jaře příštího roku. Poté bude představena veřejnosti společně s návrhem revitalizace centra,
který neřeší širší vztahy a který byl již dokončen počátkem roku 2017 (viz obrázek na straně 4).
Ing. et Mgr. Vladimíra Zralíková, starostka města Liběchov

Svoz bioodpadu

Kontejner na objemný domovní odpad

S příchodem jara začíná pro většinu
z nás péče o zahradu a okolí domu.
Proto i v letošní sezóně pokračuje město
Liběchov ve svozu bioodpadu.
Občané mohou využít přistavené
kontejnery v liběchovské aleji u hřiště
a v Ješovicích na návsi.
Těm, kdo nemají možnost bioodpad do
kontejneru odvézt nebo mají připraveno
větší množství odpadu ze zahrádky,
nabízejí technické služby města odvoz,
a to po domluvě na níže uvedených
telefonních číslech

V průběhu celého měsíce dubna mají občané Liběchova a Ješovic
možnost odložit do areálu technických služeb objemný domovní
odpad, který se nevejde do běžných popelnic.
Poté bude odpad odvezen a zlikvidován.

Služba je dostupná všem občanům
Liběchova
a
Ješovic
bezplatně.
Nezakládejte proto černé skládky
v roklích, za ploty apod.
Využijte možnost odvézt odpad do
kompostárny!

Odevzdat můžete například starý nábytek, koberce apod., ne však
železo, elektroodpad ani nebezpečný odpad, kam se řadí též
pneumatiky.
Prosím, nevozte předměty do bývalého areálu lesní správy sami bez
předchozí domluvy. Po dohodě je od Vás ve smluveném čase
převezmou pracovníci technických služeb. Pokud potřebujete
pomoci s nakládkou a odvozem jednotlivého většího kusu odpadu
z Vašeho domu, kontaktujte také zaměstnance technických služeb.
Telefonní čísla zaměstnanců
technických služeb města Liběchov:
------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Dvořáková

702 136 427

Ladislav Kutáč

602 572 427
Jan Rodr, místostarosta města Liběchov
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Zprávy o dotacích a dalších chystaných projektech
Na konci února město podalo žádost o dotaci na opravu
stodoly v areálu bývalé lesní správy, kde bylo do poslední
doby truhlářství. Žádost o 700 tisíc Kč byla podána na
ministerstvo zemědělství. Dům je v havarijním stavu.
Zajímavé však je, že budova se půdorysně nachází v místě
původního dřevěného stavení patřícího k usedlosti
a chmelnici, které je doloženo na skice stabilního katastru
z roku 1843. Nelze tedy vyloučit, že se v jádru současné
stavby nacházejí pozůstatky starší budovy.
Dále byla podána žádost o dotaci z Nadace ČEZ na nákup drtičky větví.
V současné době se připravují žádosti o dotace z krajského úřadu, který je letos –
v čele s novou hejtmankou – vyhlásil až 17. 3. ve změněné podobě, a je na to
extrémně málo času. Jednou z nich bude žádost o dotaci na obnovu pomníku před
městským úřadem. Ten není kulturní památkou, ale leží v ochranné zóně zámku
Liběchov. Je vyhotoven z pískovce. Může se zdát, že je v docela dobré kondici, ale
současný stav pomníku není uspokojivý. Dle restaurátorské zprávy, kterou si město
nechalo vypracovat, biologické napadení (mechy, lišejníky) povrchu hořického
pískovce způsobují jeho povrchovou degradaci, která se dále prohlubuje působením
povětrnosti. Na pomníku byly v minulosti provedeny laické opravy štukem, což
kameni vůbec neprospívá. Obnovou dojde k uchování historické hodnoty pomníku
pro budoucí generace.
Jiná žádost se bude týkat rekonstrukce tělocvičny v naší škole. O dalších akcích se
dočtete opět v příštím Zpravodaji.
Zpravodaj již několikrát informoval
o vznikající studii úprav centra
města.
Původně
měla
být
prezentována v létě 2016. Vedení
města nakonec využilo dotační
možnost z Evropské unie na územní
studie obcí a prostřednictvím města
Mělníka v březnu podalo žádost
o dotaci na studii území centra,
okolí kostelíčka, Ješovic a dalších
lokalit. V případě získání dotace
vznikne další varianta studie úpravy
centra. Vedení města se proto
rozhodlo prezentovat veřejnosti až
obě dvě varianty současně.
Vizualizace náměstí první varianty. O studii čtěte též na straně 3.
O dalších záměrech a projektech Vás budeme i nadále informovat. Přeji všem žádostem o dotace úspěch!
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města Liběchov
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Město Liběchov
Vás zve na
6. ročník akce
„Den Země“
V měsíci dubnu již tradičně probíhá celosvětová
kampaň za ochranu životního prostředí. Stejně jako
v předchozích letech, tak i letos se město Liběchov ke
kampani připojí.
V této souvislosti bude v neděli 23. dubna 2017
od 9:00 do cca 12:00 hodin proveden jarní úklid.
Letos jsme se rozhodli uklidit kolem kostelíčka,
křížové cesty a lipové aleje.
Budeme vyřezávat roští, sekat trávu, shrabovat listí
a sbírat odpadky.
S sebou si vezměte hrábě, rukavice, a kdo má
možnost, tak uvítáme i křovinořezy a motorové pily.
Na závěr si zase opečeme buřtíka.

Přístav Modrá kotva Liběchov
Malé ohlédnutí za letošním karnevalem

VÍTÁNÍ NOVÝCH
OBČÁNKŮ
LIBĚCHOVA
A JEŠOVIC
V sobotu 20. května od 10.00 hod. se
uskuteční tradiční Vítání občánků. Do
obřadní
síně
městského
úřadu
v Liběchově tentokrát zavítají děti
narozené od 1. 4. 2016 do konce dubna
2017.
Po změně legislativy, která upravuje
nakládání s osobními údaji, letos již
můžeme děti rovnou obeslat pozvánkou.
Ještě v loňském roce nám zákon ukládal
povinnost získat nejprve souhlas rodičů
s tím, že miminko na slavnost můžeme
pozvat. Jsme rádi, že společenskou
událost už nenaruší úřední proces, který
mnozí rodiče oprávněně přijímali
nesouhlasně a s velkým nepochopením.
Městský úřad Liběchov

V neděli 25. února jsme ve spolupráci
s městem Liběchov uspořádali pro naše
nejmenší Mořský karneval.
Námořníci, piráti, mořští tvorové
i vodníci zaplnili sál v Rašínkách
a pobavili se při tanci i soutěžích, které
jsme pro ně připravili.
Doufáme, že se dětem zábavné odpoledne
líbilo, a těšíme se na shledanou při
dalších akcích!
Skauti z oddílu
Modrá kotva Liběchov
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PLES VÍTÁNÍ JARA

BESEDA S ORNITOLOGEM

Letošní ples Vítání jara proběhl v sobotu 25. března. Jeho název
byl opravdu příznačný. Celý den nás provázelo nádherné slunečné
počasí a teploty byly příjemné. Po teplém jarním dni přišel
poněkud chladivý večer, který nás však nenechal chladnými
k probíhajícímu dění v sále Rašínek. Všechny vstupenky byly
vyprodány.
Ples krátce zahájila paní starostka a po ní spolupořadatelé plesu
Anna Janatková a Vladimír Jiránek. Paní Janatková uvedla taneční
skupinu paní Dětinské. Vzápětí se taneční parket rozzářil pestrou
paletou barev dívčích sukní, vířících divokými rytmy hudby.
Předtančení dívek bylo překrásné a navodilo tu správnou
atmosféru liběchovského plesu.
Prvním tancem plesu byl valčík a celým večerem nás hudebně
provázela skupina Bonus pod zkušeným vedením Pavla Pilaře.
Vyhládlí tanečníci se mohli občerstvit různými chutnými pokrmy
rautu.

V úterý 28. února jsme se ve školní
družině zúčastnili velice zajímavé besedy
s ornitologem Ing. Petrem Lumpem. Děti
o českých pěvcích a dravcích věděly
spoustu zajímavého a ještě se mnoho
dalších informací dozvěděly. Po hodince
zaplněné povídáním jsme se všichni
oblékli a šli do venkovního areálu školy,
kde zaměstnanec města zavěsil dvě ptačí
budky. Velice pěkné budky městu
Liběchov vyrobily děti z místního
Dětského domova se školou, za což jim
moc děkujeme.
Ing. Vladimíra Zralíková

Sponzoři plesu byli i letos velmi štědří a věnovali pro tombolu
celou řadu pěkných cen. Byly vylosovány tři hlavní ceny tomboly
a navíc každá vstupenka byla výherní, takže nikdo nepřišel
zkrátka. Atmosféra v sále byla báječná a jaro jsme všichni
přivítali, jak se patří!
Bc. Ilona Bílková, DiS.

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

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
v neděli 30. dubna 2016
na Kostelíčku.
Hranice bude zapálena v 19:00 hod.
Hraje kapela Jack Daniels Band ze Štětí.
Špekáčky, nápoje a drobné občerstvení
bude opět možné zakoupit na místě.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV
Školička 2017
„Když narodí se maličký, dar vidění má pod víčky,“ jak praví
básník. A další dary – slyšení, mluvení, cítění a hmat a také lásku
– mu pomáhají po celý život rozvíjet nejen šikovní rodiče, ale také
nezbytná mateřská škola a v neposlední řadě i škola základní.
A veškeré toto snažení, směřující k všestrannému rozvoji dítěte,
vede konečně k zápisu do 1. třídy, který bude v naší
škole realizován 4. 4. 2017 od 13.00 hodin.
Abychom ulehčili dětem vstup do školy, proběhla letos opět tzv.
Školička – projekt, při němž jde hlavně o adaptaci dětí z mateřské
školy na školní prostředí a obnovení vztahů mezi dětmi ze školky
a školáky. Většina dětí se navzájem zná a ráda se setkává.
Také letos se děti ze školy a školky setkaly ve třech Školičkách, jak jste již mohli číst na webových stránkách
školy www.zslibechov.cz, kde jsou zveřejněny i fotky.
V rámci těchto společných setkání jsme pracovali ve třech třídách po skupinách. Při první Školičce jsme si
povídali o kamarádství, vzájemné pomoci a slušnosti mezi sebou. Děti splnily úkoly z pracovního listu. Nakonec
jsme si kamaráda nakreslili a věnovali mu vlastnoručně vyrobené srdíčko. Ve druhé Školičce jsme si pomocí
postavičky Krtečka objasnili a ukázali, co prvňáčky ve škole čeká, jak se připraví na vyučování, jak na hodinu, co
si mohou vzít na svačinu, jak si lze složit cvičební úbor. Vyplnili jsme další pracovní list a zahráli si hru. Čtvrťáci
nám zatím nachystali zdravou svačinu. Všichni jsme si na ní pochutnali.
Ve středu 15. 3. 2017 jsme se setkali s budoucími školáky před zápisem naposledy, tentokrát odpoledne, protože
jsme pozvali i jejich rodiče. Rodičům i dětem jsme ukázali, jak budeme od září pracovat, zazpívali jsme si, děti
vypracovaly několik úkolů, stavěly z geometrických tvarů a zavazovaly tkaničku. Na závěr odpoledne i všech
setkání byly odměněny odznakem, pamětním listem a dobrotou.
My učitelé a jistě i předškoláci se už teď těšíme na nový školní rok, který zahájíme společně dne 4. září 2017.
Kolektiv učitelek 1. stupně.

Naše škola v recitační soutěži

Přednáška o Filipínách

V pátek 17. března proběhlo v Domě dětí
a mládeže Mělník okresní kolo sólových
recitátorů. Soutěžící byli rozděleni do čtyř
věkových kategorií a každý z nich měl
připraveny dvě básně podle vlastního výběru.
Naši školu v tomto klání velice dobře
reprezentoval Vojtěch Ištvánik ze 7. třídy
s básněmi Dědova mísa od Jana Nerudy a Fialka
a vlčí mák od Josefa Václava Sládka.
Touto cestou bychom rádi Vojtovi poděkovali za
zvládnutí nelehkého úkolu. Vojto, děkujeme!

V pátek 24. února jsme s třídou 6. B a 9. v 11:00 jeli
vlakem na Mělník. Vyrazili jsme do Masarykova kulturního
domu na přednášku o Filipínách, která probíhala v rámci
projektu Planeta Země. Přednášeli nám o způsobu života
v těchto končinách, do detailů se zabývali Velikonocemi
a slavnostmi ukřižování Ježíše Krista. Dozvěděli jsme se
také zajímavosti ze světa zvířat, např. o největším žralokovi
na světě, který se jmenuje žralok velrybí.
Přednáška doprovázená spoustou fotografií i videí se mi
moc líbila a doufám, že na nějakou alespoň ještě jednou
pojedeme.
Matěj Dvořák, 6. A

Marie Poláková, vychovatelka
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Z NAŠÍ ŠKOLKY

www.mslibechov.webnode.cz

Jarní květinky
Na naší zahrádce sněženka bílá,
do svojí sukénky sníh sobě sbírá.

Vedle ní narcis se žlutou hlavičkou
poprosí o barvu zářivé sluníčko.

Bledule, podběl, maličké fialky
vykouzlí úsměv náš, zavoní do dálky.

DIVADLO ŠUS – Ekopohádky a výrobní dílna (7. 3. 2017)
Při tomto představení děti shlédly tři klasické české pohádky ztvárněné
zcela netradičním způsobem.
Červenou Karkulku ani babičku nesnědl vlk, protože už měl břicho plné
odpadků, které lidé poházeli po lese. Jelen se přiotrávil kouřem
z komínu ,,Čmuďáku“ a jezinky mu místo unesení Smolíčka zachránily
život. V poslední pohádce Paleček vyčistil rybníček a zachránil tak
žabky. Při sledování pohádek se děti nejen výborně pobavily a zasmály,
ale také si hravou formou připomněly, že člověk svým nevhodným
chováním nesmí znečišťovat přírodu.
Po pohádkách následovala dílnička, ve které si děti vyrobily dřevěné
zvířátko dle svého výběru (kočičku, pejska, ovečku, zajíčka, žirafu).
Jednotlivé díly spojily dřevěnými kolíčky a hotové zvířátko si dokreslily
podle fantazie.
Každý si tak z pěkného dopoledne kromě ponaučení odnášel domů i veselou hračku.
Čteme dětem
Druhý březnový týden v mateřské škole proběhl ve znamení knihy. V každé třídě jsme pojali toto téma po svém.
Ve třídě Berušek jsme se zaměřili na klasické české pohádky, ve třídě Motýlků si děti pohádku i zahrály a ve třídě
Včeliček se předškoláci seznamovali s různými druhy knih od pohádkových až po encyklopedie.
Každý den po obědě se ve třídách před odpočinkem předčítá pohádka. Tento týden ovšem nečetly dětem paní
učitelky, ale maminky, zaměstnankyně školy a zástupkyně města. Bohužel se čtení nezúčastnil žádný zástupce
z řad mužů. Každá předčítající maminka se na svou chvilku s dětmi předem připravila. Nejprve představila dětem
knihu, ze které se chystala číst, krátce pověděla o tom, proč zrovna tuto knihu či pohádku vybrala, a pak za
pozorného naslouchání malých oušek přečetla vybranou pohádku.
Toto čtení se u dětí setkalo s velkým ohlasem. Byly zvědavé, kdo přijde další den, a od rána se vyptávaly: „Kdo
nám bude dnes číst?“ Děti předčítajících byly na své maminky náležitě pyšné.
Velké díky za čtení patří jmenovitě těmto maminkám: Aleně
Homolkové, Petře Povolné, Ing. Pavle Veverkové (místostarostka
města), Aleně Juhászové a Marii Mikové, dále starostce města Ing.
Vladimíře Zralíkové, hospodářce školy Bc. Vladimíře Markové a paní
učitelce 1. třídy Mgr. Jindře Kleinové. Děti už se těší, až jim opět bude
číst hospodářka školy, kterou o to samy požádaly. A jelikož aktivitě se
meze nekladou, tak: Milé maminky a milí tatínkové, kdykoli byste
chtěli přečíst pohádku dětem v mateřské škole, rádi Vás přivítáme!
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Co nás čeká:
21. dubna
3. května
upřesníme
8.–13. května
18. května
upřesníme
5. června

Den Země – tematická vycházka
Zápis do mateřské školy
Den matek
Škola v přírodě pro starší děti
divadelní představení Krakonošova čarovná fajfka
Den dětí
divadelní představení Kouzelné bylinky
Kolektiv učitelek MŠ.

Zápis k předškolnímu vzdělávání na rok 2017/2018
Novelizace zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, přinesla několik podstatných změn
týkajících se předškolního vzdělávání.
Povinné předškolní vzdělávání
Týká se dětí, které dosáhnou do 31. 8. pěti let věku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu. Přednost
při přijetí má dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové mateřské školy.
Má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to čtyři hodiny denně. Ředitel školy stanoví začátek
této povinné doby. Omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělávání bude stejné jako u základního vzdělávání a konkrétní
podmínky stanoví školní řád.
Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze i jiným způsobem:
 individuální vzdělávání na základě oznámení MŠ
 vzdělávání v přípravné třídě ZŠ
 vzdělávání v zahraniční škole na území ČR
Vzdělávání dětí mladších 5 let
Do mateřské školy se od 1. září 2017 přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou
nejméně čtvrtého roku věku.

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2017/2018
3. KVĚTNA 2017 OD 14:00 DO 16:00 HODIN
V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY (1. patro budovy)

Při zápisu je nutná účast jednoho ze zákonných zástupců dítěte s platným občanským průkazem (u cizinců pas
s potvrzením dlouhodobě pobývajícího rezidenta), rodným listem dítěte, dokladem o trvalém bydlišti dítěte
a vyplněným, lékařem potvrzeným evidenčním listem.
Přihlášku a evidenční list si lze vyzvednout v mateřské škole.

LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2017
9

LIBĚCHOV SOBĚ
SPOLEK PRO ZÁCHRANU KOSTELÍČKA

TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ
CENTRUM
RUMBURSKÁ 40
LIBĚCHOV

NA LÉTO PŘIPRAVUJEME:
VARHANNÍ KONCERT
U PŘÍLEŽITOSTI SVATODUŠNÍCH SVÁTKŮ
V KOSTELE SV. HAVLA
NEDĚLE 4. ČERVNA 2017
TANEČNÍ ZÁBAVA
V SÁLE STŘEDNÍHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ NA BOŽÍ VODĚ
HRAJE SKUPINA GRADACE
SOBOTA 10. ČERVNA 2017
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.KOSTELICEK.EU
https://www.facebook.com/libechov.sobe/
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OTEVÍRÁ NOVOU
SEZÓNU V KVĚTNU
K dostání budou mapy,
knihy a informační
letáčky o Liběchově
a okolí, pohlednice,
suvenýry, turistické
známky a nálepky,
turistické deníky,
filmová kronika
Liběchova na DVD
a další.
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Panský pivovar v Liběchově
V archivu kronikáře pana Vladimíra Doubka se dochovala rarita: účtenka z roku 1919 (žel nepoužitá) velikosti
144x78 mm, líc se čtyřbarevně, věrně dle skutečnosti vyvedeným pivovarem. Na rub se psala útrata. Ale nejen to:
tato kresba pivovaru je jediná historická, která ho zobrazuje v úplnosti a zřetelně. Na známé kolorované pohlednici
z roku 1902 (viz např. v publikaci Liběchovsko na starých pohlednicích, vydané roku 2016, s. 15) totiž budovy
zastiňují vzrostlé kaštany a nejsou ani patrny všechny tři komíny: vpravo od varny vysoký štíhlý komín parní
strojovny, uprostřed široký komín k odvodu horkého vzduchu z hvozdu sladovny, poeticky zvaný „klobouk pana
starého“, a vpravo komín asi sušárny chmele.
Překlad německého textu na účtence zní: Zámecký pivovar v Liběchově nad Labem (nabízí) pivo šenkované, ležák
a pivo bavorské (čili černé).
Dodejme, že prostranství před pivovarem svého času slulo Pivovarnické náměstí. A velký německo-český nápis na
varně, budově s volutovým štítem, byť desetiletí už nezřetelný, totiž PIVOVAR – BRAUEREI, byl posledním po
válce zachovaným dvojjazyčným nápisem. Zanikl v roce 2000 při renovaci zchátralé varny prostě tím, že již nebyl
obnoven.
O vaření piva v Liběchově dovídáme se v pěkné, výpravné knize Pivovary Mělnicka pánů Ladislava Tomka
a Josefa Michovského (k dostání mj. v Mělníku v informačním středisku). Je z jara 2016, křest proběhl za
velkého zájmu příznivců historie i piva v nádherně obnoveném Parostrojním pivovaru v Lobči – kdo jste ho ještě
nenavštívili, neváhejte, stojí to za to, nebudete litovat, nebudete-li se sem dokonce rádi vracet!
Shrňme nyní, co víme od autorů o liběchovském pivovaru a doplňme dalšími historickými poznatky, jmenovitě
z Dějin Liběchova Jana Kiliána (2009, 2. vydání 2016): Má se za to, že prvý renesanční pivovar (1583–?, ne-li
už 1530–?) stával patrně v místě hospodářských budov severně a západně od zámku (postupně bořených v 2.
polovině 20. století až nakonec zbořených téměř úplně – dochovala se toliko sýpka s kočárovnou, v éře
Náprstkova muzea /1967, resp. 1975–2002/ využívaná jako depozitář). Liběchov tehdy vlastnili Belvicové
z Nostvic, Kašpar z Nostvic právě roku 1583 zemřel (v kostele sv. Havla zříme vzácný náhrobník Kašpara a jeho
ženy s českým nápisem). Současný zámek byl tehdy okrouhlou renesanční tvrzí se štíhlou věží s portálem
v přízemí a vodním příkopem napojeným na vodní dílo toku Liběchovky – abychom si alespoň trochu představili,
kterak to v Liběchově v 16. století vyhlíželo. Pivovarské zařízení a technologie tehdy odpovídaly době, konečný
produkt byl od dnešního poněkud (či spíše dost) odlišný.
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Kolem roku 1665 za Františka ze Scheidlernu, držitele Dolních Beřkovic, vychovatele císaře Leopolda I. (1657–
1705) a vrchního zemského písaře, byl pod kostelem sv. Havla vystavěn v barokním slohu pivovar nový.
Navazovala na něj hospoda a vinopalna – a můžeme spekulovat kde. (Šlo o tzv. Hartmanův hostinec a Judenhaus
ve směru na Mělník?) O tom, kterak pivovar vyhlížel po šedesáti letech za Pachtů z Rájova, vypovídá unikátní
Adalbertův (Vojtěchův) plán z roku 1727. Zasloužil by si reprodukci a zvláštní článek, zůstaňme ale
u konstatování, že dnešní čelní budova pivovaru, spojující varnu a sladovnu, ještě nestála a mezi nimi se nacházel
prostorný ohrazený dvůr.
Součástí pivovaru byl také dodnes zachovaný pivovarský sklep pod kostelem, s komínem větrákem a štítem
s volutami, přes silnici naproti varně. Na Adalbertově plánu levá místnost označena jako pivní sklep (spilka),
pravá jako bednárna. Další rozlehlý ležácký sklep z roku 1874, povrchově hloubený, ve kterém se uchovávalo
pivo, najdeme na Malé Straně za skleníkem u řečených statkových bytovek (nájemcem pivovaru byl tehdy Mořic
Heller). Kvalitní vody potřebné k výrobě bylo v obci dostatek, jeden pramen vyvěrá přímo ve sklepě pod
kostelem.
Po roce 1918 koupil pivovar spolu se zámkem a celým panstvím od pruské hraběnky Marie Luisy z Lippe-Weissenfeld-Biesterfeld dosavadní nájemce Ing. František Homolka. V roce 1923 si objekt pronajal Karel Přáda
(posledními předchozími nájemci byla rodina Batěkových a pak Šupíkových), on a jeho syn stali se posledními
sládky v Liběchově. Výroba skončila těsně před 2. světovou válkou, respektive v prvých letech války. Výstav
kolem ročních 3.000 hl nebyl velký, ale také ne malý – existovalo tehdy mnoho pivovarů s produkcí podstatně
menší.
V letech 1953–1964 sloužil zaniklý pivovar národnímu podniku Sanitas (vzápětí Medika) k třídění a distribuci
obvazů. Zaměstnána tu byla desítka liběchovských žen.
Díky dochovanému úžasnému baroknímu jádru obce, dalším okolnostem a díky péči Národního muzea Praha,
které převzalo zámecký areál, byl v 70. letech 20. století pivovar nejen zachován (měl namále), ale i opraven.
Varnu, jejíž sešlá střecha se v roce 1997 propadla, muzeum do čtyř let od základů znovu vystavělo – původní
zůstal pouze barokní volutový štít. V jeho horní části vidíme kartuši (rámeček), t. č. žel prázdnou, původně
s pamětním zápisem o zatmění slunce roku 1706. Budovy dnes slouží jako depozitář.
Málo je známo, že příčná budova pivovaru sloužila za války jako krušný lágr. Byli zde hromadně ubytováni
dělníci a dělnice, přinejmenším někteří z východních, Němci obsazených oblastí Polska – mezi nimi jedna
občanka obce, která po válce v Liběchově zůstala a jejíž svědectví kdoví, zda je v análech zachyceno. Kdyby tomu
tak bylo, historik pan Jan Kilián by o lágru ve svých jedinečných Dějinách Liběchova jistě pojednal. Internovaní
se nesměli s liběchovskými stýkat, žili uzavřeně, trpěli hladem a zimou, zacházelo se s nimi špatně. Přesně
v duchu nahlížení nacirežimu na tzv. méněcenné rasy sloužili jako pracovní síla k obhospodařování polností
a sadů, mj. západně od zámku na Budyni a Pastvině...
Nakonec zmínka o chmelu. V místě se pěstoval západně od zámku, také na Boží Vodě, ostatně tak jak mnohde
jinde na Kokořínsku. Do dnešních dnů v krajině po této letité aktivitě prakticky nic nezbylo (sem tam jen terásky
svažitých chmelnic), ani sušárny chmele, buď zbořené, nebo přestavěné na chaty či domky. V pivovaru je
důkazem sušení chmele výše zmíněný komín. Uvádí se, že na Kokořínsku pěstovaný chmel byl velmi dobré
kvality, říkalo se mu Dubák, Dubský, Dubský zelenáč, údajně se přidával jako „klasa“ k chmelu žateckému.
-jk- březen 2017

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.
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FOTBALOVÝ ODDÍL SK LIBĚCHOV
Fotbalisté SK Liběchov zahájili jarní část fotbalové sezóny. Na rozdíl od podzimní části
hrají muži svá domácí utkání vždy v neděli od 10:30. Změna termínu byla zapříčiněna
pracovními povinnostmi hráčů o sobotách. V návaznosti na tuto změnu se přesouvají
i termíny domácích zápasů družstva „přípravky“, které připadnou také na neděli, od
13:00, vždy po zápase mužů. Družstvo „žáků“ bude hrát svá jarní domácí utkání na hřišti
ve Vehlovicích, dle dohody v rámci sdruženého týmu mládeže.
Zde je rozpis zápasů všech týmů SK Liběchov:
MUŽI
MISTRÁK

sobota 25. 3.

15:00

Sokol Dřínov – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 2. 4.

16:30

Sokol Dolany – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 9. 4.

10:30

SK Liběchov – Sokol Čečelice

MISTRÁK

neděle 16. 4.

10:15

Start Mlékojedy – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 23. 4.

10:30

SK Liběchov – Sokol Cítov

MISTRÁK

neděle 30. 4.

17:00

Čechie Kralupy – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 7. 5.

10:30

SK Liběchov – Sokol Jeviněves

MISTRÁK

neděle 14. 5.

17:00

Sokol Záryby B – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 21. 5.

10:30

SK Liběchov – Sokol Střezivojice

MISTRÁK

sobota 27. 5.

17:00

Sokol Sazená – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 4. 6.

10:30

SK Liběchov – Botafogo Mělník

MISTRÁK

sobota 10. 6.

17:00

PTZ Nelahozeves – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 18. 6.

10:30

SK Liběchov – Kralupy 1901

PŘÍPRAVKA
MISTRÁK

sobota 1. 4.

10:30

STM Čečelice/Byšice – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 9. 4.

13:00

SK Liběchov – Sokol Horní Počaply

MISTRÁK

neděle 16. 4.

MISTRÁK

neděle 23. 4.

13:00

SK Liběchov – FC Lobkovice

MISTRÁK

neděle 30. 4.

13:00

Sokol Ledčice – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 7. 5.

13:00

SK Liběchov – STM Čečelice/Byšice

MISTRÁK

sobota 13. 5.

11:30

Sokol Horní Počaply – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 21. 5.

MISTRÁK

sobota 27. 5.

10:00

FC Lobkovice – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 4. 6.

13:00

SK Liběchov – Sokol Ledčice

VOLNO

VOLNO
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MLADŠÍ ŽÁCI
MISTRÁK

sobota 1. 4.

9:30

FK Kralupy – STM Liběchov/Vehlovice

MISTRÁK

sobota 8. 4.

13:00

STM Liběchov/Vehlovice – AFK Vraňany

MISTRÁK

neděle 16. 4.

11:00

Horní Počaply – STM Liběchov/Vehlovice

MISTRÁK

sobota 22. 4.

13:00

STM Liběchov/ Vehlovice – Čechie Kralupy

PŘÁTELÁK

sobota 29. 4.

?

PŘÁTELÁK

sobota 6. 5.

?

PŘÁTELÁK

sobota 13. 5.

?

MISTRÁK

sobota 20. 5.

13:00

STM Liběchov/Vehlovice– STM Bot./Hořín

MISTRÁK

sobota 27. 5.

11:00

FK Pšovka – STM Liběchov/Vehlovice

ODDÍL STOLNÍHO TENISU
SK LIBĚCHOV
Dlouhodobé regionální soutěže, do kterých jsou naše
družstva zapojena, budou v dubnu končit. Družstvo
žáků je zatím na 6. místě a družstvo mužů se drží na
9. místě. Žáci budou ještě bojovat o 5. místo
s družstvem Neratovice B a muži sehrají ještě čtyři
utkání.
Z regionálního přeboru mládeže v Nelahozevsi
přivezli naši hráči čtyři medaile: Dominik Pokorný za
2. místo ve čtyřhře mladších žáků a za 3. místo ve
čtyřhře starších žáků. Katka Strnadová s Patrickem
Jaskollou získali bronzové medaile za 3. místo ve
čtyřhře dorostu. Ve dvouhrách nikdo z našich hráčů
nepostoupil ve své kategorii ze skupiny, a tak jsme
již nemohli bojovat mezi nejlepšími o medaile.

Družstvo žáků: Patrick Jaskolla, Kateřina Strnadová,
Dominik Pokorný, Johana Vítová.

V pátek 19. května 2017 od 16.00 hod.
náš oddíl uspořádá tradiční

MÁJOVÝ TURNAJ PRO MLÁDEŽ,
kterého se mohou zúčastnit i neregistrovaní hráči.
Podrobnosti o turnaji, včetně místa konání, budou
zveřejněny ve vývěsní skříňce SK Liběchov.
Marie Nesměráková

Družstvo dospělých: Milan Miženko, Miloslav Vít,
Markéta Gregorová, Radek Mikyska.
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Srdečně Vás zveme k oslavám
Dne Země v Ješovicích!
Chcete vlastníma rukama přispět
k tomu, aby prostředí, ve kterém
žijeme, bylo čistší a přívětivější?
Těšíte se po dlouhé zimě na
setkání se sousedy a přáteli?
Připojte se k nám při brigádě, organizované
u příležitosti Dne Země.
Sejdeme se v sobotu 22. dubna 2017 v 9.00 hod.
na začátku lipové aleje v Ješovicích.
Dopoledne zakončíme společným opékáním
buřtíků.
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Regionální muzeum Mělník, náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
příspěvková organizace Středočeského kraje
duben – květen 2017
SOBOTA 8. 4.: VELIKONOČNÍ JARMARK
Tradiční řemeslný jarmark ve všech prostorách muzea od 9.00 – 17.00 hodin s předváděním řemesel a tvořivými dílničkami.
Součástí budou komentované prohlídky venkovského velikonočního interiéru…
20. 4., OD 17:00 HODIN: STARÉ ZAHRADY
Promítání a povídání mimo jiné o bylinkách s Jaroslavem Hobíkem v muzejní kavárně od 17:00 hodin.
4. 4. – 30. 4.: VELIKONOCE V KAVÁRNĚ – dekorativní výstava v muzejní kavárně.
SOBOTA 29. 4.: V rámci mělnické VINNÉ NOCI bude kavárna muzea otevřena do 22:00 hodin. Akci doplní vinařská
výstavka, kde návštěvníci budou moci shlédnout např. historické viněty nebo aktuální plán vinařské oblasti Čechy.
2. 5. – 28. 5. 1917: DOČKÁ SE EVROPA MÍRU?
Od roku 2014 se také mělnické muzeum snaží připomínat 100. výročí vybraných událostí 1. světové války, která byla
tragickým prologem neklidného 20. století. Výstava v kavárně muzea věnovaná roku 1917 představí úsilí některých tehdejších
vrcholných politiků o ukončení dlouhého krveprolití a připomene některé další, s nastolením míru související události.
5. 5. – 27. 8.: KAM S NÍM? DO MUZEA!
Interaktivní výstava z nových přírůstků mělnického muzea. Budou probíhat doprovodné projekty pro školy – týdny s kurátory
sbírek. Dětem představí svou práci zoolog, archeoložka, etnografka, knihovnice a historik. Pro návštěvníky bude připravena
řada interaktivních úkolů, které přiblíží sbírkovou činnost a zákulisí muzejní práce.
PÁTEK – SOBOTA 5. – 6. 5.: VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU (MĚLNÍK)
Sraz účastníků v pátek 5. 5. po 18. hodině. I tento rok proběhne Vítání ptačího zpěvu jako dvoudenní, a to z pátku na sobotu,
5. – 6. 5. Vlastní Vítání se odehraje v sobotu 6. 5. od 4:30 hod. Místem konání je levý břeh Vltavy nedaleko cyklistického
odpočívadla, cca 1,5 km nad soutokem s Labem.
SOBOTA 13. 5.: VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU (NERATOVICE)
Sraz v sobotu 13. 5. v 7:00 hod. na pravém břehu Labe u železničního mostu. Vycházka (7 km) kolem dočišťovacích nádrží
Spolany. Pozorování a určování ptáků podle zpěvu.
PÁTEK 26. 5., 17:00 – 23:00 hodin: MĚLNICKÁ MUZEJNÍ NOC
interaktivní program k výstavě „Kam s ním? Do muzea!“, divadelní představení O pejskovi a kočičce, muzejní pátrací hra…
a další zábava pro malé i velké návštěvníky.
SRDEČNĚ ZVEME TAKÉ DO STÁLÝCH EXPOZIC!
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
Od 1. 5. do 30. 9. – Otevřeno SKALNÍ OBYDLÍ LHOTKA U MĚLNÍKA vždy od čtvrtka do neděle a o státních svátcích
10:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin.

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“.

DATUM UZÁVĚRKY PŘÍŠTÍHO ČÍSLA LIBĚCHOVSKÉHO ZPRAVODAJE BUDE OZNÁMENO VE VÝVĚSCE MěÚ
A NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA LIBĚCHOV.
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.


LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2017
17

KRONIKA LIBĚCHOVA, POKRAČOVÁNÍ ZÁPISU Z ROKU 1980, 4. A 5. STRANA ZÁPISU
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POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
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