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PODĚKOVÁNÍ STAROSTKY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
toto číslo Liběchovského zpravodaje bude mít jiný úvod, než je obvyklé. Ráda bych totiž hned na začátku
poděkovala všem, kdo se podíleli na přípravách a hladkém průběhu letošního Svatohavelského posvícení, dále
všem těm, kteří odstraňovali následky nedávné vichřice, a v neposlední řadě také všem obyvatelům Liběchova
a Ješovic, kteří pomáhají udržovat naše město hezké a čisté.

Svatohavelské posvícení
Kdo se nikdy neúčastnil organizování podobné akce, ten si možná jen stěží představí, jaké množství práce je
spojené s přípravou, která trvá řadu týdnů, a nakonec i s vlastní realizací takto velké slavnosti. Třetí Svatohavelské
posvícení v tomto směru nebylo výjimkou. Naštěstí dostalo do vínku nádherné počasí, které ještě znásobilo
vynaložené úsilí, a tak více než třem tisícům návštěvníků přineslo příjemný zážitek z hudebních vystoupení,
jarmarku a pouťových atrakcí.
Centrem posvícenského dění se opět stala liběchovská alej. Děkuji panu Františku Homolkovi, který nám ji
pronajal za symbolickou cenu. Ráda bych touto cestou poděkovala také dalším lidem, kteří přispěli
k bezproblémovému průběhu a dobré atmosféře bezpochyby největší místní události, při níž se setkávají a baví
nejen místní občané, ale i početní návštěvníci našeho města.
Děkuji
 všem zastupitelům města – Pavle
Veverkové, Pavlu Dostálovi, Jaroslavu
Grohovi, Štěpánu Hladkému, Kamilu
Janatkovi a Janu Rodrovi,
 všem členům Jednotky
dobrovolných hasičů Liběchov,

sboru

 Martě Buškové, Věře Řezníčkové,
Aničce Janatkové, Pavle Zandlové,
Milanu Buškovi st., Františku Ohemovi,
Josefu Richtrovi a Václavu Soukupovi,
 zaměstnancům městského úřadu: Janě
Dvořákové, Romaně Krausové, Milanu
Mikovi, Karlu Marvanovi a Petru
Vosmíkovi,
 všem účinkujícím, kteří se svým
vystoupením podíleli na kulturním
programu letošního posvícení.
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Vichřice v Liběchově a Ješovicích
V neděli 29. října postihl většinu území naší republiky
velmi silný vítr. Již v noci z pátku na sobotu dostalo vedení
města varování ČHMÚ před blížící se vichřicí, a proto byli
liběchovští hasiči vyzváni k přípravě na nedělní celodenní
zásah. Ten byl opravdu zapotřebí. Vichřice totiž poškodila
některé nemovitosti a veliké množství stromů jak
v Liběchově, tak v Ješovicích. Díky připravenosti a pomoci
členů JSDH se podařilo škody napáchané spadlými stromy
odstranit velice rychle, většinu ještě v průběhu neděle. Od
pondělí s likvidací následků vichřice pomáhali také všichni
zaměstnanci technických služeb.

Za obětavou pomoc při kalamitním stavu děkuji:
 členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Liběchov:
Jiřímu Haselbachovi, Svatopluku Spíchalovi st., Svatopluku
Spíchalovi ml., Bohumíru Šafránkovi a Vojtěchu
Šafránkovi,
 zaměstnancům městského úřadu: Janě Dvořákové, Milanu
Mikovi, Romaně Krausové, Karlu Marvanovi a Petru
Vosmíkovi,
 místostarostovi města Liběchov Janu Rodrovi.
Vladimíra Zralíková

Děkujeme všem občanům Liběchova a Ješovic, kteří se často i denně nezištně podílejí
na úklidu veřejného prostranství, přestože sami nejsou vlastníky pozemku.
Pravidelné zametání chodníku před domem, v zimě pak úklid sněhu, ale také například vytrhávání
plevele, sběr papírků a jiných odpadků, to vše je vítaná pomoc, které si opravdu velmi vážíme.
Děkujeme, že tím pomáháte udržovat větší pořádek v naší obci.
Vedení města Liběchov a technické služby města
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Aktuální dění ve městě ve stručném přehledu
Po slunečném počasí Svatohavelského posvícení přišly podzimní plískanice, a ani se tomu nechce věřit, ale opět se
přiblížily Vánoce. Předvánoční číslo Liběchovského zpravodaje je věnováno především pozvánkám na tradiční
akce, které provázejí závěr roku. Věříme, že si každý z vás vybere tu, která ho potěší. Ještě než se začnete plně
věnovat vánočním přípravám, přečtěte si krátký přehled uskutečněných a plánovaných akcí v období od září do
konce roku 2017.
 V říjnu a listopadu byly provedeny opravy komunikací v ulicích Pod Kostelíčkem, Nad Hřištěm a Pod Školou.
 V říjnu se uskutečnila společná schůzka SŽDC, Povodí Labe a Povodí Ohře, na které se projednávalo využití
drážního tělesa jako protipovodňové ochrany, především v souvislosti s tvorbou projektové dokumentace
železničního koridoru v úseku Mělník – Litoměřice.
 V neděli 29. října se naším městem prohnala vichřice.
 V říjnu vyhověl Úřad práce naší žádosti a poskytnul podporu třem zaměstnancům technických služeb až do
konce roku 2017. Původně jsme měli podepsanou smlouvu o dotaci do 31. 10. 2017.
 V říjnu se uskutečnily volby do parlamentu ČR.
 V listopadu byly započaty tyto stavby: oprava stodoly v bývalém areálu lesní správy, rekonstrukce toalet
v přízemí sokolovny a pokládání kabelů nízkého napětí do země na Boží Vodě. V letošním roce bude provedena
část stavby v úseku od rybárny k Třešňovce a na jaře příštího roku bude stavba dokončena v úseku od rybárny až
ke křížku na Boží Vodě.
Uskutečnily se následující kulturní a společenské akce: Svatohavelské posvícení, koncert duchovní hudby
v kostele sv. Havla, přednáška mykologa Jaroslava Malého, Lampionový průvod v Ješovicích a Halloween
v Kempu Zahrada
V prosinci nás čeká: tvorba adventních věnců v Ješovicích, Dny otevřených dveří a vánoční výstava v SOU
Liběchov (1.–2. 12.), rozsvícení vánočního stromku v Liběchově (3. 12.), Putování za Mikulášem v Ješovicích
(5. 12.), posezení se seniory (9. 12.), Mikulášská besídka v Liběchově (10. 12.), Vánoční turnaj ve stolním tenisu
(22. 12.), zpívání koled na Boží Vodě u křížku (22. 12.) a v Ješovicích u lípy (23. 12.), zpívání koled v kostele
sv. Havla (25. 12.). Bližší informace k plánovaným akcím najdete na pozvánkách v tomto čísle zpravodaje.
Na závěr bych chtěla všechny občany Liběchova a Ješovic pozvat na slavnostní rozsvícení vánočního
stromku v neděli 3. prosince v 16.30 hod.
Rozsvícením vánočního stromku začne adventní doba,
kterou bychom měli trávit v klidu a míru, především
s rodinou a přáteli.
Ze srdce Vám všem přeji, aby Vám nejen nadcházející
sváteční čas, ale také nový rok 2018 přinesl mnoho zdraví,
štěstí, lásky a pohody.

Ing. Vladimíra Zralíková, starostka města Liběchov
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Zprávy o dotacích a dalších chystaných projektech
Od prvních plánů až do okamžiku, kdy můžeme zahájit opravy či rekonstrukce, o kterých vás ve zpravodaji
pravidelně informujeme, uplyne obvykle spousta času. Během něj se musí nejprve podle typu stavby objekt či
místo zaměřit, dále je nutné vypracovat projektovou dokumentaci s položkovým rozpočtem, požádat o příslušná
povolení různé dotčené orgány, požádat o dotaci z vhodného dotačního titulu a čekat i celé měsíce na výsledek.
Když to dobře dopadne, řeknete si uff a hurá – a rovnou vstupujete do další fáze, a sice samotné realizace projektu.
Ještě před tím však probíhají výběrová řízení na zhotovitele díla.
V září a říjnu se jich uskutečnilo několik. Byla podepsána smlouva o dílo s firmou Balmar – stavby, s. r. o., a dne
10. 11. 2017 bylo předáno staveniště akce obnova stodoly v areálu bývalé lesní správy. Z Ministerstva
zemědělství město získalo 700 tisíc Kč. Celkové náklady jsou 1 085 663 Kč. Celá akce obnáší především demolici
staticky narušeného dřevěného přístavku, nový krov, omítky, nová vrata, elektroinstalaci atp. Práce budou hotovy
do konce dubna 2018. V plánu je, že se do obnovené stodoly přestěhují naši dobrovolní hasiči se svojí technikou.
Vhodné prostory, které by byly v majetku města, jim totiž dosud chybí.
Další výběrové řízení proběhlo na rekonstrukci tělocvičny v naší škole (namísto pódia vybudování šaten, sprch,
toalet, velké nářaďovny, dále nové obložení stěn, nová svítidla, sítě do oken), na kterou jsme požádali o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj. Uspělo 131 žádostí a město Liběchov skončilo jako 12. náhradník ze 189. Dotace
tedy nevyšla, ale pořád máme dle vyjádření ministerstva šanci, že nás jako náhradníka osloví zhruba v průběhu
února, kdy bude jasnější, zda z připravené alokace 275 mil. Kč pro celou Českou republiku zůstanou po
výběrových řízeních (kdy se zpravidla ceny díla pohybují na nižší úrovni, než se předpokládá) finance pro další
obce. Žádost o dotaci na tělocvičnu nicméně podáváme znova v následujících dnech do opětovně vypsaného
dotačního titulu (žádáme 1,7 mil. Kč z 2,1 mil. Kč). Realizace se tedy v koordinaci s ředitelkou školy posouvá
v řádu měsíců dále, ale nezoufáme a stále věříme. V každém případě je jasné, že se tělocvična opraví, neboť
v záloze je ještě dotace z kraje ve výši 500 tisíc Kč, o které jsme se zmínili již v předchozím čísle Zpravodaje.
Snažíme se však získat nyní více peněz z výhodnějšího dotačního titulu, který by nám umožnil větší rozsah oprav.
Výběrové řízení na dodavatele se dočkala i dlouhodobě připravovaná akce
vybudování přechodů pro chodce (u hřbitova s parkovacím stáním
a plochou pro kontejnery a u Akademie věd s autobusovým zálivem
a zastávkou). Byla podepsána smlouva o dílo na 2 137 587 Kč s firmou
SaM silnice a mosty Děčín. V souvislosti s tím plánujeme i dokončení
veřejného osvětlení ulice Rumburská k odbočce z hlavní silnice k rybárně.
Město získalo 724 tisíc Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Práce budou zahájeny v jarních měsících, podle předpokladu v březnu
2018, a budou trvat tři měsíce.
V říjnu 2017 město podalo žádost o dotaci z programu Zelená úsporám
na zateplení budovy a výměnu oken sokolovny, kterou město letos
koupilo od České obce sokolské. Předpokládané celkové náklady jsou 2,2
mil. Kč. Výše dotace by mohla být 1,8 mil. Kč. Postupně budeme řešit
výměnu zdroje vytápění a rekonstrukci vnitřních prostor a hledat na to
finanční prostředky. V současné době se opravují toalety v přízemí.

Stavební práce v sokolovně. Rekonstrukce
toalet v přízemí. Stav k 30. 10. 2017.

Na výsledek žádostí o dotace na zkvalitnění, zatraktivnění a rozšíření výuky naší základní školy
z Integrovaného operačního programu stále čekáme. Šlo by konkrétně o znovuvybudování odborných učeben
a vybudování a zkvalitnění kapacit mateřské školky, kde by z nevyužitého školního bytu, z šaten a stávajících
dílen vznikla samostatná část mateřské školky. Prostory, které nyní školka zaujímá, by se navrátily opět potřebám
základního školství.
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V letošním roce podáme také žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na územní plán města Liběchov,
který se v současné době realizuje.
Dále ještě letos budeme žádat o dotaci ze Středočeského kraje na fasádu, odvlhčení zdiva a výměnu oken
v patře budovy Turnhalle (nákupní středisko), a to na jeho hlavní budovu, kde je již opravená střecha s novou
krytinou. Rekonstrukce nižší, jednopodlažní části je daleko složitější: aby zde mohla být opravena střecha, je třeba
z bezpečnostních důvodů vystěhovat stávající prodejny a poskytnout jejich majitelům náhradní prostory kvůli
zachování plynulosti prodeje.
Do konce roku 2017 bude zhotovena studie na byty v bývalé budově
mateřské školky. Dále je vizí města zpracovat projektovou
dokumentaci a podat žádost o dotaci v roce 2018.
Upozornění: V současné době probíhají opravy asfaltových
komunikací v ulici Pod Kostelíčkem a Nad Hřištěm. V ulici Pod
Kostelíčkem budou opravovány dva dlážděné úseky (předpoklad 2.
polovina listopadu). Z důvodu dodržení technologických postupů se
může stát, že průjezd daným úsekem bude v určité době pro
automobilovou dopravu uzavřen! Prosíme o pochopení, ale je třeba to
opravit.
Přeji i nadále žádostem o dotace úspěch!
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města Liběchov
Dle informací Ředitelství silnic a dálnic, které zajišťuje výměnu oken obyvatelům Liběchova v blízkosti silnice
I/9, zakázku na výměnu oken vyhrála firma Termis, s. r. o., a od příštího týdne začne komunikovat s majiteli
jednotlivých nemovitostí. U oken mimo památkovou zónu dojde k jejich zaměření a pak po dohodě s majitelem
i k montáži. U domů v památkové zóně bude firma potřebovat nejdříve podepsat plnou moc s jednotlivými
majiteli, aby mohla na Památkovém úřadě dojednat vzhled a požadavky pro výměnu oken.
Výměna oken by měla být ukončena v létě roku 2018.

Z ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU
Finanční výbor, který pracuje ve složení Ing. Kamil Janatka (předseda), Lenka Čvančarová a Ing. Jan Říha,
provedl v průběhu několika posledních měsíců porovnání rozpočtových výdajů za roky 2015, 2016 a dále
rozpočtové výdaje za prvních osm měsíců roku 2017, tedy k 31. 8. 2017.
Podkladem byl Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků
obcí a regionálních rad (Fin 2–12 M). Několik schůzek se konalo na půdě městského úřadu za účasti paní
starostky Vladimíry Zralíkové a externí účetní města paní Lady Novákové.
Tam, kde došlo k výraznějšímu nárůstu, nebo naopak poklesu rozpočtových výdajů, zjišťovali členové komise
příčiny tohoto stavu. Starostka města k nim podala vysvětlení a řádně je podložila účetními doklady.
Z porovnání jednotlivých paragrafů výkazu vyplývá, že dochází k průběžnému nárůstu výdajů v některých
z nich. Tento fakt je ale způsoben zejména úspěšností města v získávání dotací.
Pro příklad uvádíme několik paragrafů:
Paragraf 3113 Základní škola měl v roce 2015 výdaje cca 2,3 milionu Kč, v roce 2016 to bylo 8,02 milionu Kč.
Nárůst byl způsoben získanou dotací na zateplení budovy. Výdaje za rok 2017 zatím nelze vyhodnotit.
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Paragraf 2143 Cestovní ruch. V roce 2016 vznikly jednorázové náklady na vybudování infocentra. Od roku
2017 již jsou pouze provozní náklady, které spadají do oblasti nebytového hospodářství.
V paragrafu 3613 Nebytové hospodářství došlo k nárůstu spotřeby energií zejména kvůli provozu infocentra
a kvůli nákladům spojeným se Svatohavelským posvícením, kdy je elektrická energie zatím odebírána přes
budovu zdravotního střediska. Dále se spotřeba energií zvýšila díky tomu, že město znovu převzalo správu nad
budovou bývalé mateřské školky.
Do nákladů se zde promítly i nutné a nečekané opravy, mezi něž patřila hlavně oprava střechy obchodního
centra, tzv. Turnhalle, opravy objektů v prostorách bývalé lesní správy, které nyní slouží technickým službám
města, a také opravy toalet v prostorách hospody v Ješovicích.
V položce Pozemky se náklady zvýšily nákupem parkoviště v centru obce v roce 2015, v roce 2016 byly
zakoupeny pozemky v okolí kostela sv. Ducha (kostelíčku). V roce 2017 zatím žádné pozemky koupeny
nebyly.
Na požární ochranu jde ve všech třech letech více prostředků než v minulosti. Pro fungování jednotky sboru
dobrovolných hasičů bylo nezbytně nutné pořídit chybějící vybavení, průběžně se také opravuje to stávající.
Běžné výdaje v průběhu kontrolovaných let klesají, což je pozitivní. Umožňuje to šetřit na plánované projekty
a vytvářet finanční rezervu pro hospodaření města. Členové výboru považují rozložení rozpočtových výdajů
a dodržování jednotlivých paragrafů výkazu za smysluplné, pozitivně hodnotí také rozumné hospodaření se
svěřenými finančními prostředky a jejich efektivní vynakládání v souladu s fungováním a rozvojem města.
Ing. Kamil Janatka, předseda finančního výboru

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

VOLEBNÍ OKRSEK 1 – LIBĚCHOV
Volební účast 54,14%

VOLEBNÍ OKRSEK 2 – JEŠOVICE
Volební účast 55%
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20. A 21. ŘÍJNA 2017
Občanská demokratická strana
Cesta odpovědné společnosti
Česká strana sociálně demokratická
Starostové a nezávislí
Komunistická strana Čech a Moravy
Strana zelených
Rozumní – stop migraci, diktát. EU
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
Unie H.A.V.E.L.
TOP 09
ANO 2011
SPR – Republikánská strana Čsl. M. Sládka
Dobrá volba 2016
Křesťanská a demokratická unie – Čs. str. lidová
Realisté
Sporovci
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Svoboda a přímá demokracie – T. Okamura
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV
Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali níže jmenovaným za ochotu při společném jednání a za vstřícný přístup
k naší základní škole.
Obrovský dík patří majoru Petru Lelkovi, zástupci velitele
263. praporu podpory 26. pluku velení, řízení a průzkumu
Stará Boleslav, za přípravu úžasného Dětského dne, který
proběhl formou ukázek vojenského vybavení, techniky
i práce armády a zahrnoval také úkoly pro děti. Našim
žákům se tento den a připravené aktivity velice líbily.
Škola se s Armádou ČR domluvila na tom, že se její
zástupci budou podílet na oslavách Dne dětí
i v následujících letech. Proto se už teď všichni můžeme
těšit na příští červen, kdy u nás kromě armády uvítáme
také policejní a hasičské složky. Na náš Dětský den se
chystáme pozvat i žáky z okolních škol.
Velice děkujeme též panu Jiřímu Prokopcovi,
majiteli restaurace Rašínky, za propůjčení
společenského sálu k červnovému slavnostnímu
rozloučení s našimi deváťáky. Proběhlo formou
šerpování, a kromě zákonných zástupců žáků
a zaměstnanců školy se jej zúčastnila i širší veřejnost.
Také tato akce se všem moc líbila. A my doufáme, že
se nám tímto povedlo zavést novou tradici do života
naší školy.

Exkurze na Pražský hrad
V pátek 3. listopadu se žáci 6. ročníku v rámci předmětu
Výchova k občanství a ke zdraví vypravili na Pražský hrad.
Využili totiž jedinečnou nabídku Dne otevřených dveří
prohlédnout si běžně nepřístupné reprezentační a pracovní
prostory prezidenta republiky.
Žáci tak na vlastní oči viděli místa, kde prezident republiky
např. jmenuje soudce a členy vlády nebo pronáší projevy
k veřejnosti. Prošli se Španělským sálem, ve kterém se
pořádají plesy. Prohlédli si salonky, kde prezident jedná se
státními návštěvami. Na některých místech si poslechli i krátké komentáře či mohli zhlédnout zajímavé kulturní a historické objekty (obrazy, listiny, pečetě apod.).
Věříme, že dětem se jejich první mimoškolní akce v novém školním roce (a v mnoha případech i v nové škole)
líbila a že brzy budou následovat akce další.
Mgr. Jana Pravdová a Mgr. Jana Tottová
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Z NAŠÍ ŠKOLKY

www.mslibechov.webnode.cz
Co proběhlo?

„Kolem školky chodí mráz,
rád by vlezl mezi nás,

Od října mají starší děti možnost navštěvovat kroužek keramiky pod
vedením lektorky Radky Hrstkové. Mají za sebou šest lekcí a domů si
odnesly první výrobky.
Děti, které mají líné jazýčky a výslovnost některých hlásek je pro ně
obtížná, mohou chodit na kroužek „Logoprevence“.

my se zimy nebojíme,
do školky ho nepustíme.
Však my na něj vyzrajeme,
pořádně se oblečeme.“

Divadlo Koloběžka (23. října)
Tentokrát nám divadlo přivezlo pohádku „Co malí medvědi
o podzimu nevědí“. Medvídek Míša se s pomocí dětí seznamoval
se základními znaky podzimu. Jelikož se narodil na jaře, nevěděl
nic o podzimním počasí, změnách v přírodě, neznal pouštění draka.
Jeho maminka medvědice ho učila, jak si před zimou připravit
pelíšek, jak si zabezpečit doupě, jaké zásoby si má před zimou
nachystat.

Podzimní odpoledne s rodiči (24. října)
Poslední dva roky jsme společně s rodiči něco vyráběli. Letos paní učitelky
připravily pro děti „Putování s drakem“. Nejprve si děti za pomoci rodičů vyrobily
malého papírového draka a s ním se vydaly na cestu plnou zajímavých úkolů.
Zkoušely navázat na ocas draka barevnou látkovou stuhu, starší děti se pokusily
o mašli. Skládaly dračí puzzle, řadily obrázky podle velikosti, určovaly směr letu,
sestavovaly větu podle vzoru, přiřazovaly barvy, proletěly s drakem překážkovou
dráhu. Všechny děti se snažily splnit dané úkoly na jedničku. Rodiče je
povzbuzovali, a pokud bylo potřeba, poradili. V cíli každé dítko dostalo sladkou
odměnu.
Děkujeme všem, kteří se tohoto společného odpoledne zúčastnili.
Děkujeme:

Co se bude dít před Vánoci?
03. 12. 2017 – Rozsvícení vánočního stromku
v Liběchově
05. 12. 2017 – Mikulášská nadílka v MŠ
06. 12. 2017 – Vánoční dílna s učni SOU Liběchov
pod vedením paní Martiny
Kuličové
14. 12. 2017 – Vánoční vystoupení pro
zaměstnance ÚŽFG Liběchov v Rašínkách
21. 12. 2017 – Vánoční besídka v MŠ
23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 – Vánoční prázdniny
(MŠ bude v tyto dny uzavřená, provoz
začíná ve středu 3. 1. 2018 stejně jako v ZŠ)

 všem rodičům za spolupráci, materiální pomoc
a pochopení v uplynulém roce
 paní Elišce Hrabákové za ušití kostýmů na
vystupování dětí, zástěrek na kroužek keramiky
a úpravu některých nevyhovujících lůžkovin
 paní Veronice Borovičkové za věnování výdělku
z prodejního stánku na Svatohavelském posvícení;
Ježíšek už zapřáhl saně a vydal se na nákup
 paní Haně Bednářové za zajištění mikulášských
balíčků pro všechny děti MŠ
Všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku pevné zdraví, hodně pohody a radosti.
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Marcela Steinzová

PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK MODRÁ KOTVA LIBĚCHOV
-

Modrá kotva hlásí...
Babí léto skončilo. Barevné listí, co zdobilo stromy, již opadalo. Příroda se začíná připravovat k zimnímu spánku.
Avšak ani na podzim jsme nezaháleli a užili jsme si poslední teplé sluneční paprsky. Dne 28. 9. jsme se zúčastnili
největšího vodáckého skautského závodu s názvem Napříč Prahou přes tři jezy. Město Liběchov reprezentovaly
hned čtyři posádky. Naši skauti (11–15 let), Pstruzi, se umístili na 19. místě z 27 posádek s časem 48min:03s.
Naše skautky (11–15 let), Sharky, se umístily na 10. místě z 11 posádek s časem 52min:27s. Naše vlčata (6–11
let), Rackové, se umístila na 14. místě z 16 posádek s časem 56min:43s. Obsadili jsme i kategorii open, kde jela
na raftu další parta odhodlaných dobrovolníků s časem 1h:04min:09s, a ta se umístila na 38. místě ze 45 posádek.
První víkend v říjnu jsme strávili na vodě. Vyjeli jsme si na nedalekou
Ploučnici. Nechali jsme se unášet jejími meandry, které se zařezávají do
malebné krajiny v okolí Mimoně. Po vyčerpávající jízdě jsme si uvařili
večeři na ohni a přespali ve stanu v kempu.
Vodáckou sezónu jsme zakončili 3. 11. zamykáním Labe. O pátečním
odpoledni jsme spluli z Mělníka do Liběchova a zamkli naši řeku
velkým železným klíčem. Na vodu pojedeme zase až na jaře, jakmile
nám to počasí dovolí.
Následující den jsme pořádali brigádu, při které jsme pracovali na
zušlechtění naší klubovny, připravili jsme dřevo na zimu, shrabali listí,
prováděli podzimní úklid. Všem zúčastněným děkujeme.
Naše Sharky pádlují Prahou přes tři jezy

Mnozí začínají bilancovat, co nám přinesl rok 2017, co jsme všechno tento rok zažili. Nebylo toho málo. Hlavně
bychom chtěli připomenout a zdůraznit Svojsíkův závod, kde se naše děvčata z oddílu Cutty Sark umístila
v okresním kole na 2. místě, postoupila a reprezentovala Liběchov v krajském kole.
O prázdninách jsme byli na mezinárodním skautském setkání AQUA na Slovensku, na tuto akci navazoval stálý
tábor v Harasově na Kokořínsku. Obě akce se nám nadmíru vydařily, i když nám počasí ne vždy přálo.
Konec roku se pomalu blíží, Vánoce,
nejhezčí období v roce, máme před
sebou. Je třeba na chvíli se zastavit
a
nezapomenout
na
okamžiky
s blízkými a rodinou. Užít si volný čas
a těšit se, co nám přinese rok další. Ať
je stejně tak dobrý, nebo ještě lepší než
ten stávající!
Za přístav Modrá kotva
Bc. Marie Kubecová

Na Ploučnici krajinou kolem Mimoně

O našich akcích se dočtete také na http://modrakotva.skauting.cz/ a na facebooku.
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Z VÁNOČNÍHO RECEPTÁŘE LIBĚCHOVSKÝCH KUCHAŘEK
Sešitky nebo lístky s kuchařskými recepty, které si mezi sebou předávaly naše maminky a babičky, se v mnoha
místních domácnostech uchovávají po dlouhé roky. Někdy jde ovšem jen o originální soupis vyzkoušených
ingrediencí, protože způsob jejich zpracování všichni dobře znali. Na zažloutlých a potrhaných papírcích, které
mají cenu rodinného stříbra, jsme pro Vás vyhledali tipy na pochoutky pro Vánoce a zimní období vůbec.
Pokud lístek nese i jméno kuchařky, je nám ctí ho uvést. – Recepty pocházejí ze sbírek paní Marty Buškové,
Růženy Poláčkové a také přímo z rodin uvedených kuchařek. Děkujeme – a přejeme dobrou chuť!
Perníčky
(paní Bohuslava Veverková)
65 dkg hladké mouky
25 dkg moučkového cukru
10 dkg medu
10 dkg másla
4 celá vejce
1 prášek do perníku
1 rovnou lžíci sody
1 malou lžičku skořice
3 mleté hřebíčky
kousek badyánu
podle potřeby trochu mléka
Vše promícháme, uhněteme
kouli a necháme do druhého
dne odpočinout.
Před pečením perníčky
potřeme rozšlehaným
vajíčkem, jsou lesklé.
Jablečný dezert
(paní J. V.)
Rozvařit:
¾ kg loupaných jablek
2 skleničky vody
¼ kg pískového cukru
Po rozvaření přidáme ve
dvou skleničkách vody
rozmíchané 2 pudinkové
prášky, přivedeme do varu,
přidáme vanilkový cukr,
šťávu ze dvou citronů.
Vezmeme 2 balíčky
dětských piškotů – do
dortové formy prokládáme
vrstvu piškotů, vrstvu jablek.
Necháme vychladnout
a můžeme zdobit šlehačkou.

Škvarkové sušenky slané
25 dkg hladké mouky, půl lžičky soli, lžička kypřícího prášku, 15 dkg škvarků,
1 vejce, trochu pepře. Na vále zpracujeme jako těsto na sušenky, je-li suché,
zapracujeme lžíci sádla nebo přidáme trochu mléka. Vyválíme, nakrájíme
čtverce nebo kolečka, potřeme vejcem a propícháme vidličkou. Pečeme ve
středně teplé troubě.
Slané pečivo
(paní Lidmila Bobková)
20 dkg strouhaných vařených brambor
20 dkg hladké mouky
7 dkg rozpuštěného másla
Zpracovat těsto, vyválet placku, přenést na plech, posypat mákem a solí
a rozkrájet na kostičky.
Kokosky
(paní J. Z.)
Do tuhého sněhu ze 4 bílků zašleháme 28 dkg moučkového cukru, 25 dkg
kokosu, citronovou kůru a 2 lžíce strouhané housky. Na povoskovaný plech
děláme kopečky.
Rohlíčky s makovou náplní
(paní Josefa Fiedorová)
40 dkg hladké mouky
1 Hera
1 kelímek (25 dkg) zakysané smetany
1 vanilkový cukr

Maková náplň
25 dkg mletého máku
10 dkg krupicového cukru
kůra z jednoho citronu
1dcl vařícího mléka
Mák smícháme s cukrem
a zalijeme vařícím mlékem.

Uděláme hladké těsto, rozdělíme na 6 bochánků, které dáme nejméně na 1 ½
hodiny do ledničky. Z každého bochánku vyválíme kruh, který rozdělíme na
8 dílků. Na širší stranu dílku vždy naneseme nádivku a srolujeme do tvaru
rohlíčku. Potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme zhruba 30 minut při 200 oC.
Ještě teplé obalujeme v moučkovém cukru.
Pomerančový džus
(paní Vlaďka Zíková)
4 oloupané pomeranče a 7–8 ks mrkve uvařit ve 2 l vody doměkka
a rozmixovat na kaši. Přidat 5 l vařené vody s ½ kg cukru a kyselinou
citronovou. Slabě povařit, možno i procedit.
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Zázvorky
(fara Liběchov)

Mřížkový linecký koláč
(paní Marta Ulmanová)

½ kg cukru, 3 žloutky, 3 vejce se dají do většího hrnku, ten se postaví na plotnu do
mísy s horkou vodou. Míchá se, až je to vlažné, vyndá a tře se pilně ½ hod. – a je
z toho hustá pěna. Přidá se ½ kg jemné mouky, 1 lžíce zázvoru, dobře promíchá,
dá se na vál posypaný moukou a po částech se těsto vyválí na stéblo silně a
zázvorky se kladou na prkno jemně posypané moukou a nechají se 8 h. v kuchyni
odpočinout. Pak se kladou na pomaštěný plech tak, jak ležely, a v mírné troubě se
pečou.
Žloutkový koňak
(paní Anna Klocová)
1 l mléka, 500 g cukru, 1 lusk vanilky vařit 20 minut, potom ¼ l mléka, 6 žloutků,
hodně rozkvedlat, ale ne vařit a do vařícího mléka nalíti a dát vychladnout.
Pak se dá 1/8 l lihu a ¼ l koňaku, plní se do lahví.

Zpívání koled u křížku
Zveme Vás srdečně
v předvánoční čas
ke zpívání koled
„U Křížku“ na Boží Vodě.

/2 kg hladké mouky
/4 kg másla
20 dkg cukru
3 vejce
1 vanilkový cukr
1
/2 prášku do pečiva
1
1

Zpracujeme těsto, část
dáme stranou a vytvarujeme z ní mřížky, větší
část rozválíme na plech
a potíráme džemem.

Město Liběchov
a skauti z přístavu Modrá kotva
Vás srdečně zvou na

MIKULÁŠSKOU
BESÍDKU,
která se bude konat

10. prosince 2017
od 15:00 hod.
v sále restaurace Rašínky

Známé melodie si zazpíváme

22. prosince 2017
od 18:00 hod.
Jak se již stalo zvykem, pro všechny
budou připraveny teplé nápoje,
zájemci mohou donést na ochutnání
malou ukázku vánočního cukroví.

Chvíle čekání na mikulášskou nadílku
dětem zpestří hry a soutěže.
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Papouškovi – vlastenci a mecenáši ze mlýna
Smysluplná historie liběchovského mlýna se prozatím uzavřela v padesátých letech minulého století, kdy bylo mletí
v nových politických a hospodářských poměrech zastaveno, areál znárodněn a přeměněn ve skladiště, stáje
a podobně. Zemřela také mnohaletá majitelka mlýna Adéla Papoušková, dcera legendárního mlynáře Jana
Papouška. Právě jejich osudy ale mohou posloužit jako zajímavé okénko do života celé společnosti tehdejší doby.
Jan Papoušek se narodil v červnu 1840 do rodiny statkáře v Malých Všelisech u Mladé Boleslavi. A jablka
v podobě Jana i jeho bratrů nepadla daleko od stromu. Když v lednu 1920 zesnul ve věku 84 let jeden z nich, Josef
Papoušek, mohli se i čtenáři celostátních novin dočíst, že odešel „statkář a člen ředitelstva Ústřední hospodářské
společnosti, člen správní rady společného cukrovaru a záložny v Dolním Cetně, akciového pivovaru v Podkováni,
bývalý starosta atd.“ Janův a Josefův bratr Václav zemřel poměrně mlád už v červenci 1886, i on byl ale statkářem
– a také mlynářem, patřil mu dnes již zaniklý mlýn v Krnsku. Velkou kariéru udělal i jeho syn (tedy synovec
liběchovského mlynáře) Cyril (1863–1936) – nejenže byl předsedou Svazu českých okresů v Království českém,
ale v letech 1901–1913 také poslancem českého zemského sněmu, nejprve za mladočechy, posléze za agrárníky.
Zkrátka, už když Jan přišel v roce 1873 z Mladoboleslavska do Liběchova, aby za 6 600 zlatých koupil zdejší mlýn,
byl součástí váženého rodu, o který se mohl opírat v profesní, ale i společenské rovině. A sám se záhy zařadil mezi
hlavní hybatele liběchovského veřejného života, později se k vůdcům české komunity přiřadila i vlivná rodina
Homolků.
Papouškovým se budeme věnovat
jako
důležitým
osobnostem
veřejného dění, nejprve se však
zastavme u jejich soukromého
života. S manželkou Marií, dcerou
sedláka Svobody z Radouně, měl
liběchovský mlynář pět dětí.
I dobře zabezpečenou rodinu ale
potkávala běžná neštěstí té doby.
V lednu 1884 ji zasáhla velká

tragédie, když přišla o život
dvouletá
dcerka
Mařenka.
V matrice se píše, že kvůli
„ochrnutí plic“, podle tradovaného
vyprávění se holčička opařila
vroucí vodou. Přesně o čtyři roky
později, v lednu 1888, zasáhl mlýn
krutý osud podruhé – na
tuberkulózu zemřela ve věku 33 let
mlynářova žena Marie.

Náhle tak měl ovdovělý mlynář na krku syny Karla a Jana a dcery Gabrielu (neboli Ellu) a Adélu. Ta byla nejstarší,
v době maminčina úmrtí jí bylo 12 let. A tato skutečnost nejspíš také předurčila další osudy rodiny i Adély
samotné. Mlynář Jan už se podruhé neoženil, stále větší roli v chodu domácnosti zjevně hrála ženská (zprvu spíš
dívčí) ruka Adély. Když liběchovský mlynář v únoru 1923 zemřel, Adéle bylo 47 let, což byl i v té době na vdavky
poměrně vysoký věk. Adéla Papoušková tak po otci převzala prosperující živnost – stala se váženou mlynářkou, až
do své smrti v říjnu 1958 ale už zůstala neprovdaná.
Jan a po něm Adéla Papouškovi však byli především přínosem pro Liběchov. Nejenže výrazně zmodernizovali do
té doby tuctový mlýn. Od systému mlýnských kamenů se už za Jana přešlo k moderním válcovým stolicím, čímž se
výrazně zvýšila výrobní kapacita, mlýnice se rozrostla do výšky a v místě někdejší vodou poháněné pily přibyla
obytná budova. Adéla zase nechala instalovat Francisovu turbínu, která pak podle pamětníků dodávala elektřinu pro
veřejné osvětlení Liběchova i pro přilehlý zámek. „Někdy začaly žárovky svítit mihotavě, a tak bylo potřeba
zaběhnout do mlýna, aby na turbínu pustili víc vody,“ vzpomíná dnes s úsměvem František Homolka nejstarší na
dobu, kdy coby kluk na zámku po válce navštěvoval dědečka, bývalého starostu Liběchova a majitele velkostatku.
Nutno ale zmínit, že na počátku minulého století bylo v zemi mlýnů přes 8 000, takže výjimečný přínos
Papouškových spočíval hlavně v jejich společenské roli v národnostně rozpolcené česko-německé obci. Mlynáře
tak například ředitel zdejší měšťanky Adolf Čondl za první republiky popsal jako „velmi zasloužilého vlastence
a národního pracovníka“ – mimo jiné proto, že už v roce 1897 Papoušek zřídil přímo ve mlýně záložnu, která se
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stala „důležitým faktorem v hospodářském životě české menšiny liběchovské, zejména jejích méně majetných
příslušníků“. Dobový tisk dokládá, že Jan a poté i jeho dcera Adéla pravidelně věnovali peníze na podporu dětí
z chudých rodin, oba byli členy a mecenáši řady českých organizací. „Mlýn patřil k centrům společenského života
města, potkávali se tam u nedělních obědů učitelé i farář, starosta i sedláci,“ řekl nám 86letý Zdeněk Kuťák, který
v mládí jezdil do mlýna za pratetou Adélou.
Zakladatelé zdejší větve rodu Jan a Marie Papouškovi jsou pohřbeni na Mělníku-Chloumku, stejně jako jejich
potomci Ella, Jan mladší a Adéla. Mařenka má hrob v Liběchově, místo pohřbu syna Karla se nám zatím nepodařilo
zjistit. Jeho syna Karla mladšího (tedy vnuka našeho mlynáře) sestřelili Němci coby československého letce RAF
v květnu 1943 nad Atlantikem. Souhrou okolností už tedy jméno Papoušek nikdo z dnešních vzdálených potomků
nenosí a vytratilo se pochopitelně i ze soupisu obyvatel Liběchova. Připomenutí si ale určitě zasluhuje, protože
neodmyslitelně patří k historii našeho městečka.
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LIBĚCHOV SOBĚ – SPOLEK PRO ZÁCHRANU KOSTELÍČKA
Milí liběchovští spoluobčané,
v posledním čísle Liběchovského zpravodaje jsme vás podrobně informovali o naší činnosti ve prospěch
ohrožených liběchovských památek, a to včetně kostela sv. Havla. S radostí nyní můžeme oznámit, že se nám
i díky vaší podpoře daří v úspěšně započatém díle pokračovat. A kdy jindy se najde lepší příležitost pomoci
kostelu sv. Havla než při Svatohavelském posvícení. Děkujeme proto z celého srdce všem, kteří přispěli na
veřejnou sbírku Římskokatolické farnosti Liběchov, konanou ve prospěch opravy a zprovoznění zvonu kostela
sv. Havla a schválenou příslušným krajským úřadem dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb.
o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Do úředně zapečetěné sbírkové
kasičky se tentokrát podařilo shromáždit 12 181 Kč, z nichž každý, i ten nejmenší příspěvek přiblížil radostnou
chvíli, kdy se nad Liběchovem opět rozezní velebný hlas zvonu.
Během Svatohavelského posvícení měli dárci příležitost přispět hned dvakrát. Nejprve v sobotu 14. října na
posvícenském jarmarku, kde se prezentoval náš spolek, s nímž město Liběchov vstřícně sdílelo jeden stánek.
Městu Liběchov a jeho představitelům za to velmi děkujeme.
Následující den, v neděli 15. října, bylo
možno přispět během dvou poutních mší
a svatohavelského koncertu duchovní
hudby přímo v kostele sv. Havla. Martin
Vošvrda za varhanami a Jiří Pohnán
s trubkou představili posluchačům jak
díla patřící k nejznámějším skvostům
klasické hudby, jako Te Deum od
Marca-Antoina Charpentiera či klasická
díla J. S. Bacha i G. F. Händela, tak
i drobnější půvabné skladby, jako
například Le Coucou (Kukačka) od
francouzského barokního skladatele
Louise Clauda Daquina.
Těší nás, že jsme mohli takto přispět k pomoci kostelu sv. Havla, ovšem velmi rádi bychom tímto způsobem
přispěli především na památku, která inspirovala vznik našeho spolku. Jsme proto rádi, že dle sdělení
zastupitelstva je již převod kostela sv. Ducha a Božího Hrobu záležitostí nejbližší doby. Rádi podpoříme například
případnou sbírku města ve prospěch kostela sv. Ducha při našem nejdůležitějším projektu následujícího roku,
plánovaném na sobotu 19. května 2018, Svatodušní pouti, jejíž mnohaletou, ale bohužel přerušenou tradici
hodláme obnovit. Hlavními organizátory jsou spolu s námi při tomto projektu Římskokatolická farnost Liběchov
a spolek Vehlovská kaplička. Rádi uvítáme i další partnery, pomoc již přislíbil např. skautský oddíl Modrá kotva
Liběchov. O organizaci projektu vás budeme informovat v příštím čísle.
Závěrem bychom vás chtěli pozvat na naše další akce: Nejbližší bude zpívání koled v kostele sv. Havla na Hod
Boží vánoční 25. prosince 2017 po mši svaté, kterou budou rovněž doprovázet zpívané koledy a varhanní hudba.
A v novém roce dne 27. ledna 2018 se bude konat již třetí benefiční ples spolku na zámku v Mělníku.
Vstupenky bude možné zakoupit již v prosinci u členů rady spolku a ve fotoateliéru Tisk64 na náměstí Míru
v Mělníku (podloubí domu vedle radnice). Plakáty zveřejníme v co nejkratší době. Cena vstupenky je 600 Kč
a zahrnuje celovečerní raut a bohatou tombolu.
Přejeme vám radostné prožití vánočních svátků a šťastný a úspěšný nový rok!
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Vážení přátelé,
dovolte mi, abych dříve než promluvím o akcích, které jsou naplánovány na vánoční období, poděkoval každému
jednomu z Vás, kdo jste v uplynulém roce jakkoli podpořili kostel sv. Havla, který je právem považován za
dominantu Liběchova a v určitém smyslu je jeho centrem.
Poděkování jmenovitě patří zvláště spolku „Liběchov sobě“, neboť nejen že jeho členové a jejich přátelé přispěli
nemalou částkou a hlavně svými silami ke zvelebení této významné památky, ale také dalším lidem
zprostředkovali a přiblížili pohled člověka, který si je vědom svých kořenů, váží si historie a ctí své předky.
Výmluvným svědectvím je památník na našem hřbitově, ale třeba také podpora kulturních akcí v kostele anebo
i sbírka na podporu opravy a zvonění svatohavelského zvonu. Jeden moudrý člověk řekl, že když slyší na vesnici
nebo ve městě zvonit zvony, je to svědectví o tom, že je na místě samém přítomen takový ten přirozený řád, ve
kterém se dobře žije, neboť člověk ho potřebuje.
Proto vznikla veřejná sbírka, která se věnuje právě zvonu přede všemi
jinými a možná z hlediska techniky potřebnějšími věcmi, na které
samozřejmě nezapomínáme. Úspěch sbírky ukazuje, že nejeden z Vás to
vidí podobně.
Vždyť ve třech přenosných kasičkách (abychom použili přesné označení,
neboť díky tomu se mohly ocitnout ve Vaší blízkosti na mnoha místech)
této sbírky se toho nenašlo málo a značí to, že naše společné úsilí má jasný
směr. Když člověk vidí s odstupem několika měsíců ten krásný výsledek,
kdy se sbírka dostala již na cca 30 000 Kč, pak je utvrzen v pocitu, že ta
administrativa, kterou nám zákony ukládají a kterou musíme plnit, stejně
jako četné další obtíže, které často plynou i z nepochopení, jsou dostatečně
vykoupeny. Pro ty, které zajímá také administrativní pohled, doporučuji
zvláště stránku našich farností: http://www.rkc-stetsko.tode.cz/, kde
naleznete průběžně dokumenty a potvrzení, která naši sbírku provázejí.
Ještě jednou tedy upřímné díky.
A co nás čeká v následujících měsících? Především vánoční svátky, jejichž požehnané prožití Vám na tomto místě
ze srdce přeji. Jako křesťan vnímám jejich význam právě v souvislosti s oslavou narození Ježíše Krista, o níž
vyprávějí krásné zpěvy, které mnozí ještě znají. Chtěl bych Vás tímto pozvat do kostela sv. Havla 25. 12. 2017
v 17:00 na Vánoční mši svatou s koledami a zároveň na milé setkání, které se ponese ve znamení zpěvu koled
ještě po mši svaté v 18:00 hod. Vánoční atmosféra ani koledy přece nejsou cizí řadě z Vás, vdechněme jim tedy
společně jako minulý rok život svým zpěvem.
Ještě jednou tedy přeji každému z Vás, kdo čtete tyto řádky:
Požehnané Vánoce a nejen mnoho úspěchů, ale vše dobré v novém roce.

P. Anselm, O. Praem.

Knihovna v prostorách liběchovského
infocentra zůstává otevřená také
v zimních měsících, a to každou
středu od 16 do 19 hodin.
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SPORTOVNÍ KLUB LIBĚCHOV, z. s.
Oddíl stolního tenisu
Sportovní klub Liběchov má v současné době dvě
družstva stolních tenistů, ve kterých se tomuto
oblíbenému sportu mohou věnovat děti i dospělí.
V zimních měsících opouštějí naši hráči prostory
sokolovny a k tréninkům i soutěžím se scházejí
v tělocvičně Základní školy Liběchov. Žáci trénují pod
vedením paní Marie Nesměrákové každou středu a pátek
od 15:00 do 17:00 hodin, dospělí mají vyhrazené
pondělní večery, vždy od 19:00 hodin. Zájemce o tento
sport rádi přivítáme mezi sebou!

Družstvo žáků v roce 2017

Také v letošní sezóně se přihlásila naše dvě družstva do
regionální soutěže mužů RP 2 a soutěže staršího žactva.
Družstvo mužů v sestavě Miloslav Vít, Radek Mikyska,
Milan Miženko, Markéta Gregorová, Kateřina Strnadová
a Dominik Pokorný je zatím po odehrání šesti zápasů na
11. místě tabulky.
Žákovské družstvo v sestavě Kateřina Strnadová,
Dominik Pokorný, Johana Vítová a Jiří Ryšavý odehrálo
zatím tři zápasy a je v tabulce na 3. místě z osmi
družstev. Regionální soutěž je dlouhodobá a časově
náročná. Začíná vždy v září a končí na
jaře následujícího roku. Našim hráčům proto přejeme
hodně sil do dalších zápasů, co nejlepší umístění, ale Družstvo dospělých
hlavně radost ze hry.

SK LIBĚCHOV – ODDÍL STOLNÍHO TENISU
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

PRO DĚTI DO 15 LET
v kategorii nejmladších, mladších a starších žáků

22. PROSINCE 2017 OD 15:30 HOD.
V TĚLOCVIČNĚ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY LIBĚCHOV
ZVEME TAKÉ NEREGISTROVANÉ REKREAČNÍ HRÁČE, KTEŘÍ CHTĚJÍ
POMĚŘIT SVÉ SÍLY SE SPOLUHRÁČI A SOUTĚŽIT O VÁNOČNÍ CENY
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Fotbalisté SK Liběchov
Fotbalisté mají za sebou podzimní část soutěží. SK Liběchov reprezentovaly v okresních soutěžích tři týmy a až na
nevyrovnané výkony mužů se dá říci, že úspěšně. Družstvo starší přípravky (do 10 let) se skládá ze silných ročníků dětí, které ještě mohou tuto
kategorii hrát, a to se projevilo
Konečná tabulka starší přípravky
i na výsledcích. Hráči totiž ne- Rk.
Družstvo
Záp. + 0 - Skóre Body
museli čelit fyzické převaze, tak 1
TJ Liaz Vehlovice, z. s.
8
8 0 0
94:20
24
jak tomu bylo v minulých roč- 2
FK Neratovice-Byškovice, s. r. o., B
8
6 1 1
84:27
19
nících. Po technické stránce sice
3
TJ EMĚ Mělník, z. s., A
8
6 0 2
84:35
18
na nejlepší týmy nestačili, ale
4
FK PŠOVKA MĚLNÍK
8
5 1 2
88:35
16
svou houževnatostí a bojovností
5
FC Mělník, z. s., B
8
3 0 5
46:73
9
vybojovali cenná vítězství a vý6
8
2 1 5
33:75
7
SK Liběchov, z. s.
výsledkem je krásné 6. místo
7
Tělovýchovná jednota Řepín, z. s.
8
2 0 6
36:75
6
v konečné tabulce.
Družstvo mladších žáků (do 12
let) využilo loňských zkušeností,
kdy ve sdruženém týmu s Vehlovicemi poprvé okusilo tuto
kategorii. Do letošní sezóny
vstoupily hráči už pod hlavičkou
svých mateřských klubů a vedli
si podobně. Liběchovští žáci
prohráli pouze dvě utkání ze
šesti a to jim vyneslo zasloužené
4. místo. Celkově lze vystoupení
mládežnických týmů hodnotit
velmi pozitivně. Při celkovém
počtu dětí a s minimálním
trenérským obsazením je to
malý zázrak.
Družstvo mužů mělo před
sezónou po loňském celkovém
3. místě velké ambice, které se
však bohužel nenaplnily. Hráči
podávali nevyrovnané a rozpačité výkony a výsledkem je odpovídající umístění v tabulce.
Hráči bezesporu svoji kvalitu
mají, ale někteří svým přístupem
a odpovědností bohužel degradují nejen výsledek týmu, ale
i jméno celého klubu.
Štěpán Hladký,
předseda SK Liběchov

8

SK Mšeno, z. s.

8

1

1

6

35:84

4

9

Těl. jednota Sokol Horní Počaply, z. s.

8

1

0

7

13:89

3

Konečná tabulka mladších žáků
Rk.

Družstvo

Záp. +

0

-

Skóre

Body

1

Tělovýchovná jednota Řepín, z. s.

6

6

0

0

50:2

18

2

STM EMĚ Mělník/Hořín

6

4

0

2

37:11

12

3

SK Mšeno, z. s.

6

4

0

2

32:31

12

4

SK Liběchov, z. s.

6

3

1

2

27:17

10

5

TJ Liaz Vehlovice, z. s.

6

2

1

3

29:22

7

6

SK SLAVIA V. BOREK, z. s.

6

1

0

5

8:46

3

7

Tělovýchovná jednota Kly, z. s.

6

0

0

6

7:61

0

Tabulka III. třídy mužů po 12. kole
0

-

Skóre Body

1

TJ EMĚ Mělník, z. s.

12

9

0

3

30:22

28

2

FK Kralupy 1901, z. s.

12

9

0

3

43:10

27

3

Tělocvičná jednota Sokol Čečelice

12

8

0

4

39:17

25

4

TJ Liaz Vehlovice, z. s.

12

8

0

4

34:18

25

5

TJ Sokol Jeviněves, z. s.

12

9

0

3

34:22

25

6

TJ Sokol Dolany, z. s.

12

8

0

4

44:25

23

7

Těl. jednota PTZ – Viktorie Nelahozeves

11

8

0

3

25:17

22

8

Tělovýchovná jednota Řepín, z. s.

12

4

0

8

24:19

15

9

SK Liběchov, z. s.

11

4

0

7

27:27

12

10

Fotbalový klub Čechie Kralupy n/Vlt.

12

4

0

8

19:40

12

11

Tělovýchovná jednota Kly, z. s., B

12

4

0

8

15:33

11

12

Atletický fotbalový klub Veltrusy, z. s.

11

3

0

8

25:25

10

13

Tělovýchovná jednota Sokol Dřínov

10

2

0

8

6:46

5

14

Tělovýchovná jednota Start Mlékojedy

11

1

0

10

9:53

3

Rk.

Družstvo
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Záp. +

Ohlédnutí za úspěšnou výstavou
Základní organizace Českého svazu chovatelů Liběchov byla
okresním výborem pověřena uspořádat okresní výstavu mladých
králíků, která se uskutečnila 22. a 23. 9. 2017, společně s místní
výstavou holubů a drůbeže, v objektu sokolovny Liběchov.
Vystaveno bylo 146 králíků, 40 holubů a 44 voliér drůbeže, což čítalo
celkem 120 kusů vodní drůbeže, velkých a zdrobnělých plemen
drůbeže.
Přes počáteční potíže způsobené vypnutou elektřinou v areálu
sokolovny jsme to vcelku zvládali ke spokojenosti vystavovatelů
i návštěvníků. Při navážení zvířat jsme si svítili baterkami
a čelovkami. Dodávku elektřiny do budovy obnovil ČEZ v pátek
v poledne, po urgenci pana Rodra, kterému bychom tímto chtěli
poděkovat.
V pátek dopoledne proběhlo odborné posouzení a vyhodnocení. V odbornosti králíků bylo uděleno šest pohárů
a sedm čestných cen. Z našich chovatelů získal třetí nejlepší kolekci mladých králíků př. Miroslav Křesťan za
kolekci velkých světlých stříbřitých. Dva poháry pro nejlepšího mladého chovatele získal Filip Miřatský za své
kolekce králíků zaječích. U holubů byl udělen jeden pohár a čtyři čestné ceny, u drůbeže jeden pohár a šest
čestných cen, z nichž po jedné získali naši chovatelé př. Karel Tomášek a př. Karel Uher.
Výstavu obeslalo 32 vystavovatelů z okresu Mělník, za což jim srdečně
děkujeme. Rovněž děkujeme žákům Dětského domova se školou Liběchov
za pomoc při navážení klecí na výstavu i při jejich úklidu. Náš dík patří také
městu Liběchov za finanční příspěvek a paní starostce za účast při předávání
pohárů a čestných cen.
Výstavu navštívilo 160 platících návštěvníků a bezpočet dětí, které měly
vstup zdarma. Věříme, že se výstava líbila a že hlavně děti si odnášely skvělé
zážitky. V naší činnosti chceme dále pokračovat, a tímto Vás zároveň zveme
na výstavu v příštím roce, která se bude konat 14. a 15. 9. 2019.
Za výbor Českého svazu chovatelů Liběchov
Miloslav Novák

Výprava do světa hub
V sobotní podvečer 21. října 2017 se v zasedací místnosti Městského úřadu
Liběchov sešli zájemci o přírodu a houbaření na přednášce Jaroslava Malého,
člena České mykologické společnosti a zakladatele mělnického
mykologického kroužku. Přednáška představila běžné i vzácnější houby,
které můžeme ve zdejších lokalitách nacházet v průběhu celého roku, a zaměřila se také na méně známé vlastnosti a léčivé účinky některých z nich. Pan Malý, zkušený fotograf a autor
publikace Pozoruhodný svět hub, ilustroval svůj výklad promítáním fotografií a došlo také na praktickou ukázku
čerstvě nasbíraných exemplářů.
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Lampionový průvod
V úterý 7. října jsme se již podeváté sešli v Ješovicích u hájovny, abychom se vydali na krátkou procházku lesem,
která je tajuplná a úplně jiná než ve dne, díky rozsvíceným lampionům. Každý rok jdeme nejprve společně
a teprve v posledním úseku cesty pokračují děti samy až k rozsvíceným dýním, kde dostanou malou odměnu za
svoji odvahu. Nezáleží na tom, jestli přicházejí jednotlivě, po dvojicích, ve skupinách nebo s rodiči. Záleží na
každém, jak se cítí, a cestou nikdo nikoho nestraší. Na závěr průvodu si každoročně zazpíváme písničku Sněží,
abychom se připravili na zimní čas, kdy nás v Ješovicích čeká tvorba adventních věnců, Putování za Mikulášem,
Zpívání koled u lípy, ale hlavně VÁNOCE. Tentokrát se nám kouzelný večer opravdu vydařil. Počasí se na všech
devatenáct dětí po několika letech konečně usmálo a ukázalo nám přívětivou tvář bez mrazu, větru a deště.
Už nyní se můžeme těšit na jubilejní desátý lampionový průvod, který nás čeká příští rok.

Zpívání koled u lípy
23. prosince v 17:00 hod.
se sejdeme v Ješovicích u lípy, abychom si zpěvem připomněli vánoční čas
a příjemně se naladili na Štědrý večer. Vezměte si s sebou lucerničky, protože
jako každý rok budou skauti z oddílu Modrá kotva rozdávat Betlémské
světlo. K pohoštění bude připraveno cukroví a svařené víno. A pokud nám to
počasí dovolí, najdete v tento večer pod ješovickou lípou také betlém.
Texty v rubrice Vladimíra Zralíková

Vážení čtenáři a přispěvatelé Liběchovského zpravodaje,
pátým letošním číslem se uzavírá další ročník periodika, ve kterém Vás seznamujeme s děním v Liběchově
a Ješovicích. Zpravodaj Vám už řadu let zprostředkovává informace městského úřadu i sdělení jednotlivých
zastupitelů města, a to z těch oblastí veřejného života, jimž se zpravidla dlouhodobě věnují.
Kromě toho poskytujeme prostor místním občanským iniciativám a spolkům k tomu, aby mohly prezentovat své
aktivity a také inzerovat akce, které pro své spoluobčany pořádají. Věnujeme se také bohaté historii místa, ve
kterém žijeme. Za každým vydáním Liběchovského zpravodaje tak stojí početná skupina většinou pravidelných
přispěvatelů, autorů článků a fotografií z řad zastupitelstva i veřejnosti. Další lidé na městském úřadu se podílejí
na jeho výrobě a distribuci.
Všem těmto lidem bych chtěla v závěru roku poděkovat za jejich vytrvalost a ochotu, s jakou pro Vás zpravodaj
připravují. S nimi i s Vámi se těším na setkání v dalším ročníku 2018.
S díky a s přáním všeho nejlepšího v novém roce
Andrea Vítová
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KRONIKA LIBĚCHOVA. POKRAČOVÁNÍ ZÁPISU Z ROKU 1981

LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 5/2017
22

TAKÉ V PŘÍŠTÍM
ROCE BUDEME
POKRAČOVAT
V OTISKOVÁNÍ
STRÁNEK
Z KRONIKY
LIBĚCHOVA
V ČÍSLE 1/2018
NAJDETE DALŠÍ
STRANY ZÁPISU
Z ROKU 1981

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
26. 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  číslo registrace: MK ČR E 10681
Vydává: Zastupitelstvo města Liběchov
IČ: 237019 Náklad 400 ks – zdarma.
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PLOŠNÁ INZERCE
V LIBĚCHOVSKÉM ZPRAVODAJI
Cena za formát
A4 600,- Kč
A5 300,- Kč
A6 150,- Kč
A7 75,- Kč
ZADÁNÍ INZERÁTU NA ADRESE
libechovsky.zpravodaj@libechov.cz
NEBO V KANCELÁŘI
MěÚ LIBĚCHOV.
PLATBY V HOTOVOSTI
V POKLADNĚ V KANCELÁŘI
MĚSTSKÉHO ÚŘADU LIBĚCHOV
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