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STAROSTKA MĚSTA INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás přivítala v novém roce 2018 a popřála Vám především hodně zdraví a dobrou pohodu. Těší mě, že
hned v úvodu Vám mohu sdělit pozitivní zprávu: V roce 2017 jsme realizovali řadu staveb, a přestože se příjmy
města ze státního rozpočtu již několik let téměř nemění, vstupujeme do roku 2018 s uspořenou částkou 10 milionů
na účtu města. Tyto prostředky využijeme především pro finanční spoluúčast k dotacím, které budeme čerpat.
Nyní již následuje obvyklá rekapitulace nejdůležitějších událostí uplynulých dvou měsíců:
 V prosinci bylo na městském úřadě a v obchodním středisku vystaveno architektonické řešení povrchu ploch
před městským úřadem a poštou, které bude součástí žádosti o stavební povolení. V srpnu 2016 byl návrh veřejně
projednán, následně byly zapracovány připomínky občanů a po získání veškerých potřebných vyjádření dotčených
orgánů bylo odborem výstavby a rozvoje Městského úřadu Mělník vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní
moci v červenci 2017.
 Od prosince je na městském úřadě plně funkční veřejný internet. Pro děti, které doprovázejí své rodiče k jednání
na úřad, jsme nově zřídili dětský koutek. Pastelky, papíry a omalovánky zpříjemní dětem chvíle čekání.
 Vydali jsme stolní kalendář pro rok 2018. Všichni občané Liběchova a Ješovic si jej mohli už před Vánoci
zdarma vyzvednout v obchodě pana J. Groha. Pokud jste tak dosud neučinili, zastavte se zde pro svůj výtisk.
 V prosinci jsme již počtvrté rozsvítili vánočního stromek v centru obce. Ráda bych poděkovala manželům
Augustovým za darovaný strom, netradičně to byl exotický cedr. Děkuji také hotelu Rezidence za sponzorský dar
ve formě svařeného vína, čaje, jablečných závinů a adventních kalendářů pro děti. A v neposlední řadě děkuji
všem liběchovským kuchařkám, které pro slavnostní podvečer napekly výborné štrůdly.
 Již od roku 2015 řeší vedení města neúnosnou dopravní situaci v Liběchově. Jaké varianty obchvatu se nyní
projednávají, najdete v článku na stranách 3–4.
 S dopravní situací souvisí i nový územní plán města Liběchov, který se
v současné době pořizuje a jehož veřejné projednání je plánováno na srpen.
Termín je závislý na tom, kdy orgány, které se k územnímu plánu vyjadřují,
dodají své stanovisko; společné projednání s těmito úřady proběhne v dubnu.
 Testování nového čerpadla ve vodárně způsobilo krátkodobou změnu
senzorických vlastností pitné vody (více na stranách 2–3).
 Jak jsem Vás informovala již dříve, od firmy Mondi Štětí jsme získali dar
100 000 Kč na úpravu problematické křižovatky silnic I/9 a II/261
(u Besedy). Připravena je dokumentace i Dopravně-inženýrské opatření
a jsou objednána betonová svodidla. S jejich pomocí chceme dočasně upravit
křižovatku tak, aby byla bezpečnější a aby nákladní auta, především ze směru
od České Lípy, neohrožovala životy chodců a neničila zábradlí. Realizaci
předpokládáme v březnu, v závislosti na počasí.
Milník v Malém Liběchově
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 V areálu Mondi Štětí má vzniknout velkokapacitní pila, Elektrárna Mělník v Horních Počaplech plánuje
výstavbu nového fluidního a plynového kotle a vybudování zařízení na energetické využití odpadu (tj. spalovny).
Tím značně vzroste především nákladní doprava, a proto je nutné řešit dopravní situaci v přilehlé oblasti. Vedení
města Liběchov před více než rokem požádalo starostu Mělníka pana MVDr. Ctirada Mikeše, aby pomohl svolat
společné jednání zástupců krajských úřadů Středočeského a Ústeckého kraje. Nyní tuto schůzku sjednává vedení
města Štětí, které stejně jako my považuje dopravní situaci v našem regionu za katastrofální.
 Stále pokračují opravy v interiéru liběchovské sokolovny.
 V Ješovicích se připravuje realizace záchytných parkovišť, více viz Ješovický posel na straně 23.
 Uskutečnily se tyto akce: Tvoření adventních věnců v Ješovicích (30. 11.), Dny otevřených dveří a vánoční
výstava v SOU Liběchov (1. – 2. 12.), Rozsvícení vánočního stromku (Liběchov 3. 12.), Putování za Mikulášem
(Ješovice 5. 12.), Posezení se seniory (9. 10.), Mikulášská nadílka 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.), kde skauti
z přístavu Modrá kotva rozdávali Betlémské světlo, zpívání koled v kostele sv. Havla (25. 12.).

Liběchovská pitná voda
Pitná voda v Liběchově je po mnoho let vyhlášená svou výjimečnou kvalitou a má dokonce
parametry vody kojenecké. Podle zákona je několikrát do roka kontrolována nezávislou
laboratoří a výsledky rozborů jsou také archivovány v centrálním registru kvality pitné vody
(registr užívá zkratku PIVO), kde je možné dohledat údaje za více let zpětně.
Pro zajímavost zde uvedu několik ukazatelů, které dokládají kvalitu naší pitné vody: hliník <0,02 mg/l (norma 0,2
mg/l), amonné ionty <0,05 mg/l (norma 0,5 mg/l), dusitany <0,05 mg/l (norma 0,5 mg/l), sírany 84,6 mg/l (norma
250 mg/l), rtuť <0,2 µg/l (norma 1 µg/l), měď 72 µg/l (norma 1000 µg/l), olovo 2,1 µg/l (norma 10 µg/l).
V případě jakýchkoliv pochybností o kvalitě pitné vody je potřeba ihned jednat a zjistit příčinu změněných nebo
neobvyklých senzorických vlastností vody. Taková situace nastala 12. ledna. Ve večerních hodinách jsem byla
informována, že v ulici Nad Hřištěm odběratelé z pitné vody cítí zápach připomínající ropné produkty. Zároveň
však voda měla normální zbarvení, byla čirá, bez olejových skvrn a jiných nečistot. V sobotu 13. ledna ráno jsme
společně s panem Bardou a panem Vašinou, kteří se starají o místní vodovodní řad, prošli celou ulici Nad Hřištěm
a zkontrolovali v šesti nemovitostech natočenou pitnou vodu. Kromě jednoho vzorku, ze kterého byl olej skutečně
cítit, nevykazoval žádný jiný z odebraných vzorků jakékoli odchylky od normálu, pokud jde o barvu, chuť a vůni
pitné vody. Tři vzorky byly hned v pondělí 15. 1. odvezeny do laboratoře a podrobeny zkoušce na přítomnost
ropných produktů. Tato zkouška vyšla negativně (úterý 16. 1.), to znamená, že voda neobsahovala žádné ropné
produkty.
Již během víkendu byl zjištěn důvod změny senzorických vlastností vody a potvrzen odborným zástupcem Ing.
Milanem Zítkou i výrobcem čerpadel na pitnou vodu. Ve čtvrtek a v pátek byla totiž testována těsnost nového
litinového čerpadla na vodárně, které je z výroby konzervováno zdravotně nezávadným, ekologicky
odbouratelným prostředkem ANTICORIT SKR 40 na bázi bílého medicinálního oleje, a právě ten byl z pitné vody
cítit. V neděli večer a v pondělí ráno jsem proto některé občany z ulice Nad Hřištěm informovala o příčinách, proč
byla voda cítit „po mazivu“.
Pitná voda byla kontrolována i v základní a mateřské škole, včetně vody teplé, v níž by případné změny chuti či
pachu byly mnohem výraznější. Žádné odchylky od normálu nebyly zaznamenány. Celý postup jsme konzultovali
i s Krajskou hygienickou stanicí, která v něm neshledala žádná pochybení. Pouze požadovala zaslání výsledků
zkoušky na přítomnost ropných produktů, což jsme v úterý 16. 1. splnili.
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Na závěr bych ráda napsala, že starost o pitnou vodu a rozumné hospodaření s ní považuji za jednu z našich
nejdůležitějších povinností. Také proto byl v DSO Boží Voda v uplynulých třech letech vytvořen fond oprav
(zatímco v roce 2014 nebyla ušetřena ani koruna na obnovu vodovodního řadu), aktivně jsou vyhledávány úniky
vody a poruchy na vodovodním řadu jsou bezodkladně odstraňovány. Získali jsme dotaci ve výši 2 miliony korun
na opravu vodovodu v Horní Zimoři, opravena byla také střecha vodárny. Zakoupili jsme i jedno nové litinové
čerpadlo, které bohužel způsobilo poplach a vzbudilo obavy o kvalitu pitné vody v Liběchově. Znovu však
opakuji, že tyto obavy se ukázaly jako neopodstatněné a že voda z našeho vodovodního řadu je podle
laboratorních zkoušek zcela v pořádku a je zdravotně nezávadná. Pro uklidnění občanů jsme nechali 24. ledna
2018 otestovat vodu. Výsledky rozboru korespondují s dlouhodobým stavem: hliník <0,02 mg/l (norma 0,2 mg/l),
amonné ionty <0,05 mg/l (norma 0,5 mg/l), dusitany <0,05 mg/l (norma 0,5 mg/l), dusičnany 14,1 mg/l (norma 50
mg/l), sírany 83,6 mg/l (norma 250 mg/l), chlor aktivní volný 0,02 mg/l (norma 0,30 mg/l).
Vladimíra Zralíková, předsedkyně DSO Boží Voda.

Dopravní situace
Město Liběchov trápí mnoho problémů, ale jedním z nejpalčivějších je bezesporu neustále stoupající dopravní
zatížení. Tento článek by měl shrnout všechny postupy a aktivity, které jsme vyvinuli, abychom snížili dopravu
v Liběchově. V dubnu 2016 jsme zadali sčítání dopravy soukromé firmě, protože poslední sčítání ŘSD bylo z roku
2010 a my jsme potřebovali aktuální údaje pro jednání s krajským úřadem. S alarmujícími výsledky sčítání (nárůst
dopravy o 30% oproti roku 2010) jsme seznámili předchozího hejtmana pana Miloše Peteru a požádali ho
o pomoc. Krajským úřadem poté byla zadána dopravní studie, ale po volbách na podzim 2016 a po změně vedení
krajského úřadu byla zastavena. K opětovnému zadání dopravní studie došlo v lednu 2018, a to především
v souvislosti s budováním zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) v EMĚ a s nutností řešit obchvaty obcí
převážně na levém břehu Labe.
Již více než dvacet let je sice v územním plánu Liběchova i v ZUR (Zásady územního rozvoje) krajského úřadu
část obchvatu spojujícího silnice I/9 a II/261 v trase vedoucí přes zámecký park, tento návrh však nezohledňuje
největší dopravní zatížení Liběchova po silnici I/9 ve směru Česká Lípa – Mělník. Od roku 2015 ve spolupráci
s úřady a odborníky hledáme optimální řešení této situace. V roce 2017 ŘSD zveřejnilo výsledky sčítání dopravy
z roku 2016, které potvrdily nárůst dopravy v Liběchově zjištěný při našem vlastním sčítání.
Bohužel dnes už je jasné, že dojde k dalšímu nárůstu dopravy v naší obci, a to hned z několika důvodů. Je to
budování velkokapacitní pily v areálu Mondi Štětí a rozšiřování výroby v téže firmě, které přinese výstavbu
dalšího provozu, dále výstavba nového fluidního kotle a plynového kotle v EMĚ a nakonec i zmíněná plánovaná
stavba ZEVO tamtéž. Celý rok 2017 projednávalo vedení města různé varianty obchvatu, který by se rovnou
zakomponoval do nově pořizovaného územního plánu. Jako nejvhodnější se jeví varianta vybudování tunelu
spojujícího silnici I/9 před a za Liběchovem (průjezd obcí by se snížil o více než 60%, to znamená o cca 5 500 aut
denně). Návrh tunelu je znám od listopadu 2017 a do dnešního dne se uskutečnilo již sedm schůzek s různými
dotčenými úřady, které se k návrhu tunelu staví pozitivně. Vybudování tunelu, především získání financí na jeho
výstavbu, není jednoduchá a krátkodobá záležitost. Postup při realizaci stavby tunelu začíná vyhledávací studií,
následuje záměr projektu, stanovisko Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), předběžný geotechnický
průzkum, územní řízení, územní rozhodnutí, podrobný geotechnický průzkum, stavební povolení, výběrové řízení
na zhotovitele a teprve potom vlastní stavba.
Věřme, že problematická doprava v našem městě a hrozba jejího výrazného nárůstu přesvědčí Ministerstvo
dopravy a ŘSD o nutnosti obchvat Liběchova vybudovat. V přiložených tabulkách jsou zobrazeny výsledky
sčítání dopravy pro všechna vozidla a pak odděleně pro nákladní automobily do 3,5 t. Stav v roce 2010 je brán
jako základ 100%.
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Zkratka CSD je sčítání zadané ŘSD, Czech Consult označuje sčítání zadané městem Liběchov.

Všechna vozidla
Číslo
silnice
I/9
I/9
II/261

ulice
Rumburská
Pražská
Litoměřická

CSD
2010
4 761
6 630
2 778

CZECH Consult
2016
5 316
7 989
4 175

CSD
2016
5 797
9 029
3 576

CSD
2010
100%
100%
100%

CZECH
Consult 2016
112%
120%
150%

CSD
2016
122%
136%
129%

TV = Nákladní automobily (včetně dodávek do 3,5 t) = kategorie 1b, 2, 3, 4, 6
Číslo
silnice
I/9
I/9
II/261

ulice
Rumburská
Pražská
Litoměřická

CSD
2010

CZECH
Consult 2016

CSD
2016

CSD
2010

CZECH
Consult 2016

CSD
2016

1 074
1 398
770

1 241
1 975
1 116

1 113
1 880
958

100%
100%
100%

116%
141%
145%

104%
134%
124%

Budování obchvatu v jakékoli podobě je bohužel dlouhodobou záležitostí, a proto se snažíme zmírnit dopady
vysokého dopravního zatížení již nyní, a to zejména na silnici I/9 v ulici Rumburská a Pražská, kde vysoké
zatížení dopravou způsobuje hluk a vibrace a omezuje životy spoluobčanů i jejich majetky. V roce 2016 jsme
vybudovali nový chodník, letos vzniknou dva nové přechody pro chodce a chtěli bychom zde umístit také radary
pro měření rychlosti v nejzatíženějších úsecích. Více než dva roky trvají jednání ohledně radaru s městem
Mělníkem, které má jako obec s rozšířenou působností odbor dopravy. V současné době jednáme s Policií ČR
a věříme, že se v letošním roce podaří radary instalovat. K omezení hluku částečně přispěje i výměna oken
u nemovitostí v bezprostřední blízkosti silnice, kterou zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Nadměrné otřesy
budov jsou způsobovány i nepatrnými nerovnostmi na vozovce, a proto urgujeme její nutné opravy. ŘSD nyní
připravuje kompletní rekonstrukci vozovky silnice I/9. Z tohoto důvodu jste v poslední době mohli vidět geodety
zaměřující vozovku nebo techniky provádějící sondy stavu vozovky. Se zástupci ŘSD chceme na nejbližší
domluvené schůzce řešit například i odvodnění vozovky v podobě nové dešťové kanalizace, která by byla součástí
plánované rekonstrukce.
Vedení města Liběchov.

Veřejné osvětlení. Proč je tolik lamp v aleji?
V těchto dnech začne fungovat nové osvětlení v aleji. Právě zde bylo v nejhorším technickém stavu (hliníkové
vodiče ležící ve vodě či v dolní části zrezlé sloupy lamp, hrozící pádem) a nesplňovalo dnešní technické normy.
Typová lampa Modus navíc měla velkou spotřebu (80–85W), nízkou svítivost a jako velmi poruchová vyžadovala
častý a nákladný servis. Současný větší počet lamp v aleji je daný platnou normou. Jednoduše řečeno: čím méně
svítidel, tím vyšší musejí být, aby dostatečně osvětlovala plochu. Při zachování původního počtu stožárů by však
nové lampy ve vegetačním období zasahovaly až do korun stromů. Proto jsme museli použít nižší typ, zato ve
větším počtu. Jde o moderní LED osvětlení, každá lampa má velkou svítivost s příkonem 25W a životnost 50 000
hodin. Na Boží Vodě začne ČEZ DISTRIBUCE v brzké době rušit vrchní elektrické vedení a umístí je pod zem.
Proto budou odstraněny staré betonové sloupy spolu se stávajícím veřejným osvětlením. Město Liběchov využije
této příležitosti a do výkopu nechá umístit nové kabely veřejného osvětlení, následně budou osazeny také nové
stožáry s LED lampami. Toto osvětlení bude souvislé a odpovídající platným normám. Původní demontované
lampy poté využijeme v jiných úsecích. Letos budou také všechny stožáry veřejného osvětlení označeny štítkem
s číslem, tzv. pasportem. Při poruše lampy pak postačí nahlásit toto číslo na městský úřad nebo přímo na můj
telefon (605 508 232).
Jan Rodr, místostarosta města Liběchov.
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INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU LIBĚCHOV
ADRESA A ÚŘEDNÍ HODINY

 Rumburská 53, 277 21 LIBĚCHOV


ou@libechov.cz
315 697 016

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

8–12
13–17
8–12
8–12
13–17
není úřední den
8–10

STATISTIKA ROKU 2017
MATRIKA, EVIDENCE OBYVATEL,
CZECH POINT
SŇATKY V LIBĚCHOVĚ UZAVŘENÉ

32

OBČANŮ LIBĚCHOVA ZEMŘELO

13

DĚTÍ SE NARODILO

Městský úřad zajišťuje:
 ověřování kopií dokumentů a pravosti podpisů
 nahlížení do katastru nemovitostí
 výpisy z trestního rejstříku
 výpisy z registru řidičů
(bodový systém)
 uzavírání smluv na hrobová místa
 smlouvy o dodávce pitné vody
 smlouvy o odvádění splaškových vod do místní
kanalizace
 úkony související s matrikou
 kopírování A3, A4; lékařské zprávy zdarma
 laminování A3, A4
Již několik let však úřad v Liběchově nezajišťuje
vydávání občanských průkazů, řidičských
průkazů ani cestovních dokladů. To vše spadá do
kompetence Městského úřadu Mělník jako obce
s rozšířenou působností.
Také všechny záležitosti z oblasti stavebního
řízení řeší stavební odbor Městského úřadu
Mělník.

OSOB Z LIBĚCHOVA SE ODHLÁSILO

28

OSOB K TRVALÉMU POBYTU SE PŘIHLÁSILO

44

URČENÍ OTCOVSTVÍ

3

DUPLIKÁTY MATRIČNÍCH DOKLADŮ

5

VÝPISY Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

50

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

1

VÝPISY Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

2

VÝPISY Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

17

VÝPISY Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČŮ

5

VÝPISY Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

2

KONVERZE DOKUMENTŮ CZECH POINT

3

VÝPIS SNÍMKU KATASTRÁLNÍ MAPY

0

ZŘÍZENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

2

ZNEPLATNĚNÍ A VYDÁNÍ NOVÝCH ÚDAJŮ DS

5

VEŘEJNÝ REJSTŘÍK

1

JUBILANTI 70 LET VĚKU

10

JUBILANTI 80 LET VĚKU

4

JUBILANTI 90 LET VĚKU

2

POČET OBYVATEL K 31. 12. 2017

Vítání občánků
Slavnostní Vítání občánků Liběchova a Ješovic se
letos bude konat v sobotu 26. května od 10:00 hod.
v obřadní síni Městského úřadu Liběchov.
Rodičům dětí narozených v období od 1. 5. 2017
do konce dubna 2018 bude zaslána pozvánka. Platí
samozřejmě také pro další rodinné příslušníky
a přátele, kteří chtějí děťátko doprovodit při první
oficiální události spojené s životem v našem městě.

8

Bližší informace:
Oddělení matriky MěÚ Liběchov,
paní Lenka Kühnelová, tel. 315 697 200.
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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 2018 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. 2018 – nebo ve dvou splátkách, nejpozději do 31. 3. 2018 a 30. 9. 2018.
Poplatek je splatný buď 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 číslo popisné, případně
číslo evidenční.
Upozornění: Poplatek za komunální odpad je podle zákona upřednostněná pohledávka, proto se strhává z platu
nebo bankovního účtu. Dlužná částka se podle zákona znásobí třikrát a navíc se k ní připočítává exekuční příplatek
500 Kč.

ZÁLOHY NA STOČNÉ

POPLATEK ZE PSŮ

Město Liběchov jako vlastník a provozovatel kanalizačního řadu
a čistírny odpadních vod účtuje občanům stočné.
Lze je platit dvěma způsoby: buď jednou ročně při květnovém
vyúčtování, nebo po menších částkách, formou záloh.

Sazba místního poplatku ze psů činí
Kč 60,- za prvního psa,
Kč 90,- za každého dalšího psa za rok.

Pro zálohové platby začíná nové období vždy v srpnu, druhá
záloha je splatná v listopadu a třetí v únoru. V květnu pak
následuje vyúčtování (záloha se v tomto měsíci neplatí). Přihlásit
se k zálohovému způsobu úhrady stočného a domluvit si výši
záloh pro další období je možné vždy při květnovém vyúčtování.
Ten, kdo již zálohové platby jednou nahlásil a nechce změnit ani
jejich výši, pokračuje v tomto způsobu placení automaticky.
Stočné se hradí na účet č. 43-7151660227/0100 (Komerční
banka). Variabilním symbolem je vždy číslo faktury.

Předmětem poplatku je pes, který je starší
šesti měsíců.
Termín splatnosti poplatku je 31. 3. 2018.
Poplatek je splatný buď v hotovosti do
pokladny v kanceláři MěÚ v Liběchově,
nebo bezhotovostně na účet města Liběchov
vedený u Komerční banky Mělník, číslo
účtu 3120171/0100.
Psí známky si majitelé psů mohou
vyzvednout v kanceláři městského úřadu.
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Upozorňujeme uživatele vodovodního řadu
DSO Boží Voda z obcí Liběchov, Želízy,
Zimoř a Tupadly, že poslední faktura za
vodné byla splatná k 28. listopadu 2017.
Bohužel evidujeme značný počet dlužníků.
Pokud jste dosud vodné neuhradili, učiňte
tak prosím v nejbližším možném termínu.
Číslo účtu: 0460038309/0800
Variabilní symbol = číslo faktury.
Do poznámky uveďte příjmení.

NÁJEM HROBOVÝCH MÍST
NA HŘBITOVĚ V LIBĚCHOVĚ
Žádáme nájemce hrobových míst, aby si ověřili platnost své
smlouvy o pronájmu. Pokud Vaší smlouvě brzy vyprší platnost,
dostavte se, prosím, na Městský úřad Liběchov k sepsání nové.
Cena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného za
hrobové místo (20 Kč za 1 m2 za rok) a z úhrady za služby
spojené s nájmem (81 Kč ročně). Rozměry všech pronajímaných
míst jsou k dispozici na městském úřadu. Zde si také můžete
předem ověřit aktuální cenu, kterou budete při podpisu nové
smlouvy hradit. Doba pronájmu je stanovena na 10 let.

Výsledky prvního kola volby prezidenta republiky 12. – 13. 1. 2018
Hlasy pro kandidáty

Okrsek 1 – Liběchov
Celkový počet oprávněných voličů 724
Počet vydaných úředních obálek
407
Počet platných hlasů
406
Volební účast
56,22%
Okrsek 2 – Ješovice
Celkový počet oprávněných voličů 102
Počet vydaných úředních obálek
61
Počet platných hlasů
60
Volební účast
59,80%

Liběchov

Ješovice

1 Mirek Topolánek

11

0

2 Michal Horáček

60

6

3 Pavel Fischer

33

3

4 Jiří Hynek

3

0

5 Petr Hannig

5

2

6 Vratislav Kulhánek

0

0

7 Miloš Zeman

163

29

8 Marek Hilšer

41

3

9 Jiří Drahoš

90

17

Výsledky druhého kola volby prezidenta republiky 26. – 27. 1. 2018
Okrsek 1 – Liběchov
Počet platných hlasů 433 (obálek vydáno 434)
Volební účast
59,70% (ze 727 voličů)

Okrsek 2 – Ješovice
Počet platných hlasů
Volební účast

Miloš Zeman

249

Miloš Zeman

43

Jiří Drahoš

184

Jiří Drahoš

22

Ve středu 24. ledna oslavil 90. narozeniny pan

František Hrušovský
z Boží Vody. Rádi bychom mu do dalších let popřáli především zdraví,
dobrou náladu a také stále stejnou vitalitu, s kterou sleduje dění v obci,
především v oblasti fotbalu. Jubilantovi připíjíme „Na zdraví!“
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65 (obálek vydáno 65)
63,73% (ze 102 voličů)

Zprávy o dotacích a dalších chystaných projektech
V březnu 2018, v závislosti na počasí, budou zahájeny stavební práce na dvou přechodech pro chodce na silnici
I/9. Realizace potrvá tři měsíce a stavební práce by se měly obejít bez řízení dopravy semaforem. Jeden přechod
vznikne u Akademie věd ČR i s autobusovým zálivem a druhý u hřbitova s podélným parkovacím stáním
a plochou pro kontejnery. Projekt navazuje na opravu chodníku v délce cca 0,5 km, provedenou již v roce 2016.
Akce je podpořena z programu SFDI.
Na jaře bude také dokončena obnova stodoly v areálu bývalé lesní správy (viz foto), podpořená dotací
z Ministerstva zemědělství.
Další akcí, která se uskuteční za podpory dotace, je
rekonstrukce školní tělocvičny.
Již téměř rok město očekává výsledek žádosti o dotace
v řádu milionů korun na zkvalitnění, zatraktivnění
a rozšíření výuky základní školy z Integrovaného
operačního programu. Chceme vybudovat odborné
učebny (cvičnou kuchyň, dílny, počítačovou učebnu,
učebnu chemie a fyziky, venkovní učebnu pro
pěstitelské práce s cvičnou zahradou, jazykovou učebna)
a upravit okolí školy, a také plánujeme vybudovat
mateřskou školku v přízemí budovy ze stávajícího
nevyužitého školního bytu, šaten a dílen.
V polovině ledna město získalo akceptaci žádosti o dotaci na zateplení sokolovny a výměnu oken, podané do
programu Zelená úsporám. Žádost bude nyní bodově hodnocena. Vše je na dobré cestě k tomu, aby se nám
podařilo dotaci získat. Jak bylo několikrát ve Zpravodaji zmiňováno, město loni koupilo budovu sokolovny
i s okolními pozemky od České obce sokolské. V zimě jsme již z obecního rozpočtu zrekonstruovali pánské
toalety v přízemí sokolovny a letos navážeme další opravou interiéru.
Očekává se i výsledek žádosti podané na Ministerstvo pro místní rozvoj, odkud bychom mohli získat další
prostředky na realizaci územního plánu města Liběchov, která v současné době probíhá.
Středočeský kraj podpořil naši žádost o dotaci na opravu historické fasády, odvlhčení zdiva a výměnu oken
v patře budovy bývalé německé tělocvičny, tzv. Turnhalle (dnes nákupní středisko). Práce budou zahájeny
letos v polovině března.
Z neinvestičních projektů bude město v roce 2018 žádat o dotaci na dětský příměstský tábor pro letní prázdniny
2018, 2019 a 2020.
V rámci obecního rozpočtu patří k finančně nejnáročnějším akcím například hrazení oprav místních komunikací.
První větší opravy nejvíce poškozených úseků proběhly v zimě 2017, v roce 2018 budeme v opravách dále
pokračovat.
V návaznosti na studii přestavby bývalé budovy mateřské školy
plánujeme vypracování projektové dokumentace na sociální byty.
Také na tuto akci chceme žádat o dotaci. Budeme se zabývat
i projektovou dokumentací k úpravě křižovatky silnic I/9 a II/261
v úseku po zdravotní středisko, včetně rozšíření chodníků
a úpravy autobusových zastávek. Ta by měla následovat po
vyhodnocení dočasné úpravy křižovatky za pomoci betonových
svodidel.
Přeji i nadále dotacím úspěch!
Text a foto: Ing. Pavla Veverková,
Jedno ze dvou míst v Rumburské ulici, kde
místostarostka města Liběchov.
brzy vzniknou nové přechody pro chodce.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV
Florbalové bilancování
Naše škola je po mnoha letech zkušeností s Regionální školní
florbalovou ligou (RŠFL) jejím stálým účastníkem. Jak již název
napovídá, hrají proti sobě výběry základních škol, přičemž
zúčastnit se mohou žáci 2. stupně. Každý tým se jednou měsíčně
střetne s dvěma celky z mělnického regionu. Do letošního
ročníku se zapojilo osm týmů, tudíž každý z nich od října do
dubna odehraje čtrnáct zápasů. Nově se hraje v mělnické
sportovní hale BIOS a čtyři nejlepší základní školy postupují do
finálového turnaje, který se pravidelně koná v Kralupech nad
Vltavou. A jak si v nabité konkurenci letošního ročníku vede ZŠ a MŠ Liběchov? Zatím se projevuje to, že náš
tým tvoří noví hráči, kteří navíc mezi ostatními patří k nejmladším. Ačkoli jsme dosud nezažili pocit vítězství,
věříme, že když na sobě budeme dál pracovat, výsledek se dříve či později dostaví. Co pro zlepšení naší pozice
děláme? Pravidelně trénujeme, máme velmi kvalitního brankáře v osobě Vojty N., přibývá hráčů ve školním týmu,
škola nás podporuje nákupem florbalového vybavení. Problémem je však nedostatečná hráčská základna, jsme
totiž v porovnání s ostatními školami rozhodně nejmenší.
Florbal hrajeme, protože nás baví. Naučíme se při něm mnohému, například spolupráci, spoluodpovědnosti nebo
komunikaci, nemluvě o společných zážitcích a legraci. Sportovní úspěchy jsou druhořadé, všichni totiž dobře
víme, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Školní florbalový tým ZŠ a MŠ Liběchov pod vedením Bc. Jana Růžičky.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV
VÁS SRDEČNĚ ZVE

9. DUBNA 2018
OD 13:30 DO 16:30 HODIN, 2. PATRO ŠKOLNÍ BUDOVY
U zápisu je nutná účast zákonného zástupce dítěte,
který předloží svůj platný občanský průkaz (cizinci
pas s potvrzením dlouhodobě pobývajícího rezidenta)
a rodný list dítěte.
Při podávání žádosti o odklad školní docházky je
nutné mít s sebou doporučení pedagogickopsychologické poradny a zároveň dětského lékaře.
Žádost o odklad je ke stažení na stránkách školy,
v sekci Dokumenty.
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Z NAŠÍ ŠKOLKY

www.mslibechov.webnode.cz

Co proběhlo?
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA (5. 12. 2017)
Jen co se děti vrátily z dopolední svačiny, přišla k nám vzácná
návštěva. Do třídy vstoupil Mikuláš s andělíčkem a dva čerti.
V tu chvíli bylo jasné, že kniha hříchů je dopsaná, hříchy
sečtené. Čerti se sice na někoho hodně zlobili, ale dopadlo to
dobře, nikdo nám nechybí. Letos byla nadílka opravdu bohatá.
Podílela se na ní škola, školní jídelna a rodiče dětí.
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S SOUZ LIBĚCHOV (6. 12. 2017)
V letošním roce si pro naše děti připravila paní učitelka
Martina Kuličová se svými učnicemi výrobu svícnu. Jelikož
se setkáváme pravidelně, starší děti už mají hodně zkušeností
a pracují téměř samostatně. Mile nás překvapilo zaujetí i těch
nejmenších dětí. Všechny vzorně seděly, poslouchaly
instrukce učnic a pod jejich rukama vznikaly krásné svícny.
Když si je odnášely ze třídy, byly pyšné na své výtvory a jako
vždy maminky mile překvapily. Už si ani neumíme představit
Vánoce bez této výrobní dílny.
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ V ÚŽFG LIBĚCHOV (14. 12. 2017)
Děti ze třídy Včeliček a Motýlků pod vedením paní učitelek Ilony Baloghové a Jiřiny Tottové předvedly část
z vánoční besídky zaměstnancům výzkumného ústavu. Opět bylo pro děti připravené bohaté pohoštění a pod
vánočním stromečkem našly za své vystoupení o dáreček víc. Za něj moc děkujeme a těšíme se na další setkání.
Co nás čeká?
19. – 25. 2. Jarní prázdniny – omezený provoz MŠ
28. 2.

Pohádkový karneval v MŠ

21. 3.

Výchovný program se psy „Interhaf“

27. 3.

Hledání velikonočního pokladu

29. 3.

Velikonoční prázdniny – MŠ mimo provoz

9. 4.

Zápis k základnímu vzdělávání do 1. třídy

„ČTEME DĚTEM“
Březen – měsíc čtenářů je celostátní akce podporující četbu. Proto už druhým rokem pořádáme akci „Čteme
dětem“. Zveme každého, kdo by chtěl potěšit děti pohádkou. Ve školce máme sice hodně pohádkových knížek, ale
můžete si donést třeba tu, kterou jste měli rádi jako děti. Pokud se rozhodnete přijít mezi nás, stačí se domluvit s paní
učitelkou na termínu a hodině. V loňském roce našim dětem kromě několika maminek četly například také paní
starostka, paní místostarostka nebo hospodářka školy. Přijďte mezi děti, rády si vás poslechnou.
Marcela Steinzová
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PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK MODRÁ KOTVA LIBĚCHOV

Modrá kotva hlásí...
Rok 2018 už sice začal, ale rádi bychom ještě zavzpomínali na nejkrásnější období roku minulého, na advent
a Vánoce. Už v listopadu jsme v naší klubovně pekli s dětmi vánoční perníčky. Adventní radovánky jsme zahájili
3. prosince, kdy měla naše děvčata u příležitosti rozsvěcení vánočního stromku v Liběchově taneční vystoupení
Křídla a následně spolu s ostatními zúčastněnými zpívala koledy. Jako každoročně jsme 10. 12. za pomoci města
Liběchov uspořádali Mikulášskou besídku. Poté jsme spolu s ostatními zástupci skautů z mělnického okresu
vyzvedli Betlémské světlo – plamínek naděje přivezený do Čech skauty až z Betléma. Dva dny před Vánoci jsme pro
naše děti připravili vánoční besídku, na které jsme je seznámili s vánočními zvyky a v 17 hodin jsme společně
vyrazili na zpívání koled ke křížku na Boží Vodě. Při této příležitosti jsme rozdávali lidem Betlémské světlo. Po
návratu jsme si dali „štědrovečerní večeři“ a na stůl cukroví, abychom mohli ochutnat mezi sebou, co komu z nás
maminka či tatínek upekli. Po večeři někteří hráli různé hry, povídali si, jiní se dívali na film a po filmu jsme šli
všichni spát. 23. prosince naše děvčata rozdávala Betlémské světlo při zpívání koled v Ješovicích.
Začátkem ledna jsme se již tradičně vydali do Prahy na akci s názvem Prahou plnou strašidel, při které děti hledaly
podle šifer strašidla schovaná v ulicích Staré Prahy. Letos jsme se zúčastnili s více posádkami v různých kategoriích.
Naše dívčí posádka Sharky se umístila na 20. místě a chlapecká posádka Pstruzi na 22. místě v kategorii B
(skauti/skautky) ze 104 startujících hlídek. Posádka liběchovských roverů se umístila na krásném 44. místě
v kategorii C z 59 startujících hlídek.
A co plánujeme dále? Chtěli bychom Vás pozvat na dětský karneval, který pořádáme spolu s Městem Liběchov.
Tentokrát se podíváme do říše ledu a mrazu. Více informací naleznete na níže přiložené pozvánce.
Bc. Jaromír Kubec, přístavný Přístavu Modrá kotva Liběchov.
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BETLÉMY VÁNOČNÍHO ČASU
O vánočním času se obvykle stavěly čtyři betlémy podle příslušných svátků: Adventní betlém, Betlém Narození
Ježíše, Betlém tříkrálový a Betlém hromniční.
ADVENTNÍ BETLÉM se stavěl na počátku
vánočního času, tj. k první neděli ze čtyř
adventních nedělí před Štědrým dnem. Zobrazoval
očekávání příchodu Ježíše (latinsky adventus =
příchod), aneb očekávání narození Božího dítěte
Ježíše. Ústředním výjevem adventního betlému
byla scéna Zvěstování Páně, s postavou Panny
Marie a postavou Archanděla Gabriela.
Archanděl Panně Marii zvěstuje Boží vtělení
Ježíše: „Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu
jméno Ježíš.“ (Lukáš 1,31).
Panna Maria přijímá vtělení jako holubici Ducha Svatého. Často je též zobrazována s knihou osahující Proroctví
o Narození Ježíše, obvykle starozákonního proroka Izajáše.
Svátek Zvěstování Páně se ovšem slaví 25. března, tedy devět měsíců před svátkem Narození Ježíše.
Součástí adventního betlému bývala také scéna zvaná Navštívení Panny Marie u Svaté Alžběty. Panna Maria svou
příbuznou navštívila záhy po početí při Zvěstování Páně, při kterém jí anděl sdělil, že také dosud neplodná Svatá
Alžběta počala syna z vůle Boží – Jana Křtitele.
Součástí adventního betlému případně bývala i scéna s Adamem a Evou v rajské zahradě, upomínající na úděl
lidského pokolení. Prarodiče se dosud připomínají i v kalendáři na Štědrý den.
Nejznámější BETLÉM se scénou NAROZENÍ
JEŽÍŠE, aneb NAROZENÍ PÁNĚ se ovšem stavěl až
k Božímu hodu vánočnímu, který následuje po Štědrém
dnu. Narození Ježíše se totiž připomíná teprve při
půlnoční, takzvané andělské mši Božího hodu, zároveň
s připomínkou Andělského zvěstování pastýřům:
„I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do
plenek a položila do jeslí…“ (Lukáš 2,7). Při druhé, tzv.
pastýřské mši na úsvitě se připomíná Klanění pastýřů
Božímu Dítěti.
Při třetí, tzv. velké mši o Božím hodu se oslavuje
Narození Ježíše jako Krista Spasitele.
Jako hod se označovala velká hodina vánočního času s oslavou zrození Krista Spasitele. K hodu pak také patřilo
hodování u bohatě prostřeného stolu po dlouhém adventním půstu.
Do Betléma s ústřední scénou Narození Ježíše, s Jezulátkem, Pannou Marií a Josefem a volkem a oslíkem, se obvykle
ještě stavěla scéna Andělského zvěstování pastýřům podle půlnoční andělské mše a scéna Klanění pastýřů Božímu
dítěti podle pastýřské mše na úsvitě. Klanějící se pastýři Jezulátku obvykle obětovali jen pastýřské dary: beránka ze
svých stád, pastýřskou hůl a pastýřský klobouk. Scéna Klanění pastýřů se pak rozrůstala o venkovany a měšťany,
přinášející řadu dalších rozmanitých darů. Scény betlému Narození Ježíše obvykle provázela početná stáda ovcí
s berany a jehňaty, případně i stáda skotu, koz či hejna drůbeže.
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BETLÉM TŘÍKRÁLOVÝ se stavěl ke svátku Zjevení
Páně Svatým Třem králům, tj. k 6. lednu.
Ústředním výjevem betlému je scéna Klanění Svatých Tří
králů, aneb Zjevení Páně Svatým Třem králům.
Krále Kašpara, Melichara a Baltazara, jak byli bibličtí
mudrci od východu podle tradice pojmenováni, často
provázel
početný
královský
doprovod
spolu
s průvody velbloudů, dromedárů, slonů, koní, případně
dalších exotických zvířat.
Boží dítě Ježíš obvykle sedí či stojí na klíně Panny Marie
a králům žehná. Králové se Ježíši klanějí a obětují
královské dary – zlato, kadidlo a myrhu:
„Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary –
zlato, kadidlo a myrhu.“ (Matouš 2,11).
Nad ústřední scénou betlému obvykle zářila hvězda, která krále přivedla do města Betléma: „A hle, hvězda, kterou
viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.“ (Matouš 2,9).
Do betléma se obvykle také stavěla scéna zobrazující Útěk Svaté rodiny do Egypta: „…anděl Hospodinův se ukázal
Josefovi ve snu a řekl: Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť
Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“ (Matouš 2,13).
BETLÉM HROMNIČNÍ se stavěl ke svátku Uvedení Ježíše do chrámu a zároveň svátku Očišťování Panny Marie,
který se konal po šestinedělí Boží rodičky, to znamená ke 2. únoru.
Ústředním výjevem betlému byla scéna Zasvěcení Ježíše Bohu, ve které kněz Simeon v jeruzalémském chrámu
pozdvihuje Boží dítě nad oltář, v přítomnosti Panny Marie a Josefa: „Když uplynuly dny jejich očišťování podle
zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina…“ (Lukáš 2,22).
Hospodin zároveň dopřál knězi Simeonovi spatřit v Božím dítěti Ježíšovi Mesiáše, tj. Spasitele národů. Mesiáše
spatřila také stařičká prorokyně Anna, ve scéně Zasvěcení Ježíše Bohu obvykle rovněž přítomná.
Obřad Očišťování Panny Marie připomíná i obětování dvou hrdliček či dvou holoubat, obvykle přinesených v koši.
Do hromničního betlému se případně stavěly průvody se svícemi. O Hromnicích se totiž v kostelech žehnaly svíce,
konal se průvod s hořícími svícemi, které si pak věřící přinášeli do svých domovů jako Nové světlo Kristovo.
Požehnané svíce se také používaly jako hromničky, odvracející při bouřkách nebezpečí hromobití a blesků.
Hromničky se o tomto svátku žehnají dosud.
Po Hromnicích následuje Popeleční středa, kterou začíná čas velikonoční.
Foto: Ing. Josef Janáček

Text: PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph. D.

Tři betlémy doprovázející postupně čas adventu, Vánoc a svátku Tří králů jste si mohli prohlédnout ve výloze
liběchovského infocentra a knihovny v uplynulých týdnech. Hromniční betlém, který celou řadu uzavírá, bude
vystaven od 2. února na stejném místě. Všechny čtyři betlémy vytvořila MgA. Jitka Navrátilová, výtvarnice, jež se
kromě malby věnuje také sochařství, prostorovým objektům, fotografii a restaurátorské práci (www.navratti.cz).

Knihovna v prostorách liběchovského
infocentra zůstává otevřená
také v zimních měsících,
a to každou středu od 16 do 19 hodin.
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Ohlédnutí za uplynulým rokem a vyhlídky do roku nového
Milí liběchovští spoluobčané,
srdečně Vás zdravíme v novém roce, v němž se opět těšíme na spolupráci a setkávání s Vámi alespoň tak úspěšné,
jako tomu bylo v roce minulém. Děkujeme za stálou přízeň a účast na našich akcích, konaných především ve
prospěch ohrožených liběchovských památek.
Na účtu na záchranu kostelíčka, tedy kostela sv. Ducha a Božího Hrobu na viniční hoře, díky Vám za loňský rok
přibylo dalších 56 068 Kč. Také na kostel sv. Havla se v roce 2017 prostřednictvím sbírek pořádaných
Římskokatolickou farností Liběchov za podpory spolku podařilo vybrat na nutný záchranný zákrok proti červotoči
a na opravu a zprovoznění kostelního zvonu více než 50 000 Kč. Všem přispěvatelům děkujeme, Vašeho zájmu
o památky si hluboce vážíme; stále znovu nás přesvědčujete o tom, že naše práce má smysl a je správné v ní
pokračovat.
Krásným rozloučením se starým rokem v přátelském duchu bylo i společné zpívání koled po mši svaté v kostele
sv. Havla na Hod Boží vánoční 25. prosince. K nádhernému zážitku přispěli svým uměním jak fenomenální
varhaník pan Přemysl Kšica, tak i členové mělnického pěveckého sboru Chrapot, kteří nás přišli svými hlasy
podpořit. Děkujeme také paní Ludmile Dostálové a panu Stanislavu Postlovi se syny Jindřichem a Vojtěchem za
slavnostní vánoční výzdobu kostela a též truhláři panu Heroutovi za půvabné hoblinové ozdoby.
I v letošním roce plánujeme oživit kulturní a společenské dění v Liběchově řadou projektů: ať už opakovaně
úspěšných, nebo docela nových, mezi které, jak doufáme, bude patřit obnovení jedné krásné, avšak v minulosti
zaniklé zvyklosti.

Svatodušní pouť v sobotu 19. května 2018
O Svatodušních svátcích, zvaných také letnice, bývalo jednou z církevních tradic putování ke kostelům zasvěceným
sv. Duchu. Po liturgické části slavnosti obvykle následovala lidová zábava a na své si přišli dospělí i děti, které se
vždy dlouho dopředu těšily na houpačky, kolotoče i vyhlášené pouťové sladkosti. Že se tato tradice dodržovala
i v Liběchově, vyprávějí nejen dobové záznamy, ale i pamětníci, kteří na to dodnes barvitě vzpomínají. Ve
spolupráci se spolkem Vehlovská kaplička a Římskokatolickou farností Liběchov jsme se rozhodli na tento zvyk
navázat.
V sobotu 19. května, den před svatodušní nedělí, se uskuteční poutní cesta ze sousedních Vehlovic ke kostelu
sv. Ducha v Liběchově. Po poutním zastavení u kostelíčka proběhne mše svatá v kostele sv. Havla a následovat
bude kulturní a společenský program, pohádka pro děti, koncert a další aktivity v zahradě zámku Liběchov, jehož
majitelům za laskavé poskytnutí prostor areálu velmi děkujeme, bez jejich spolupráce by celá akce nebyla možná.
Prostranství okolo kostela a zahradu zámku bude před konáním pouti zapotřebí upravit a uklidit. V březnu proto
bude spolek pořádat ve dnech 10. 3., 17. 3. a 24. 3. SOBOTNÍ BRIGÁDY, rádi přivítáme každého, kdo s námi
bude chtít přiložit ruku k dílu. Bližší informace k jednotlivým brigádám budou k dispozici vždy s předstihem na
webu spolku www.kostelicek.eu. Rádi přivítáme i dobrovolníky na pomoc s organizací pouti a doprovodného
programu. V případě zájmu kontaktujte, prosím, MUDr. Lucii Žáčkovou, předsedkyni rady spolku, nebo MUDr.
Šárku Bínovou, místopředsedkyni rady.
Těšíme se na setkávání s Vámi v roce 2018.
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V sobotu 27. ledna uspořádal spolek Liběchov sobě již 3. BENEFIČNÍ REPREZENTAČNÍ PLES
v elegantních prostorách vyhlídkové restaurace zámku Mělník. K tanci i poslechu zahrál opět vynikající Revival
Swing Band Praha. Letos byl program obohacen o novinku – módní přehlídku pletených a háčkovaných modelů
z ateliéru Dany Vrbové a společenské módy paní Jany Burianové. Jeden z nádherných pletených modelů byl
„jadérkem“ v oříšku pro oceněnou Popelku spolku, paní Renatu Burianovou Urbanovou. Věrnou větší repliku
ořechové „skořápky“ vytvořila paní Veronika Borovičková, děkujeme. Protože ještě není možné přispět na opravu
kostela sv. Ducha přímo finančně, podpořil letošní ročník plesu kostelíček především osvětově, prezentací
plánovaného obnovení tradice Svatodušní pouti ke kostelíčku ze sousedních Vehlovic.
Poutní mše se uskuteční v liběchovském
kostele sv. Havla, i proto jsme na plese letos
již tradiční benefiční dražbu pořádali ve
prospěch veřejné sbírky za účelem opravy
a zprovoznění svatohavelského kostelního
zvonu. Dražené předměty měly proto
symbolicky podobu zvonů. Dvě modelové
pletené sukně, originály z dílny Dany Vrbové,
věnovali do dražby paní Jana Tunysová
a manželé Hermannovi, zákusky v podobě
jednoho sta lahodných malých zvonečků
složených do jednoho velkého zvonu upekla
a věnovala paní Marta Bušková.
Celkový výtěžek dražby dosáhl 40 000 Kč
a překonal tak loňský rekord. Všem dárcům
a dražitelům děkujeme, také jejich zásluhou
bude o svatodušní pouti 19. května poutníky
z věže kostela sv. Havla vítat hlas zvonu.
Děkujeme rovněž všem, kdo přispěli věcnými
dary či poukazy do plesové tomboly.
Za květinovou výzdobu děkujeme paní
Ludmile Dostálové, jejíž floristické umění
ještě zdůraznilo slavnostní ráz akce.

Text členové spolku Liběchov sobě.
Foto Karel Lojka.
PLACENÁ INZERCE
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Dějiny Liběchova v datech (1)
Pravěk a starověk

Krajina v poslední době meziledové (riss/wurmské), době mamutů (vlevo) a neandertálců (vpravo).
1 Vejcina u Dolních Beřkovic, 2 Říp, 3 Milešovka, 4 Sedlo
Z publikace „Říp, hora v jezeru“ autorů Karla Žebery a Jiřího Mikuly, Praha 1982.

Lužní les, záplavová oblast s písčitými nánosy, místo, kde se potok přitékající ze severu vlévá do Labe, bylo
osídleno již v mladší době kamenné (neolitu) kolem roku 5 000 př. n. l., jak dokládají nálezy nástrojů, keramiky
a hrobů. Usedlíci preferovali výšinnou polohu, terasovitou plošinu v blízkosti dnešní školy. Keltské osídlení
z doby železné je doloženo jen minimálně, patrně bylo jen přechodné. Totéž platí o začátku našeho letopočtu po
vpádu kmenů germánských, které v závěru a během 6. století vystřídali Slované.

Středověk
Prvá tvrz a ves, zárodek pozdějšího Liběchova, vznikly patrně během 11. či 12. století. Místní jméno Liběchov
odvozeno přivlastňovací příponou -ov od osobního jména L´uběch, a znamenalo „L´uběchův, Liběchův (dvůr)“.
Z lidového úzu Libochov vznikla i pozdější německá podoba Liboch (používána od r. 1720).
Založení Liběchova není doloženo písemnými prameny.
1316 První dochovaná písemná zmínka. V záznamu v zemských deskách jmenováni Domínek (Domin,
Dominik) z Liběchova (Lubiechowa, Lubyechowa), jeho synové Václav (Waczlau) a Juřata (Jurzata) a dále
Lipolt (Lupolt) a Vojslava (Woyslav).
1318 se připomíná Otto (Ota) z Liběchova. Není vyloučeno, že Vojslava byla dívka, snad sestra Otty, druhá
sestra se jmenovala Kateřina; známe také jejich rodiče, Alberta a Elišku z Liběchova.
1328 a 1330 připomínáni Petr a Šebastián Vítkové z Liběchova. Petr byl boleslavským, posléze i pražským
kanovníkem, Šebastián kanovníkem pražským a vyšehradským a především boleslavským arciděkanem. Navzdory
predikátu (přídomku, součásti šlechtických jmen) není však jisté, že do Liběchova kdy vkročili.
Poznámka: Kanovník, který někdy bývá označován také jako kapitulár, je kněz, jenž je členem katedrální kapituly.
Kapitula je společenství kněží, jejichž úkolem je vykonávat slavnostní bohoslužby v katedrálním kostele.
Z českých dějin je známá např. vyšehradská kapitula. Arciděkan je čestný titul užívaný pro duchovní správce.
Původně se však tímto slovem označoval představený územní jednotky, která slučovala několik děkanátů či
vikariátů, tj. územních jednotek římskokatolické církve větších než farnost. Více na Wikipedii.
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1354 Příslušníci v Liběchově vládnoucího rodu Zdislav a Nechval z Liběchova, patroni zdejšího kostela. Zdislav
znám z pramenů ještě v letech 1360 a 1377, Nechval roku 1363. Z oné doby známe také mistra Martina
(Nechvalem pohnaného k soudu kvůli dluhu tří set kop grošů, což byla tehdy značně vysoká částka). Tohoto
Martina, univerzitně vzdělaného držitele akademického titulu, lze označit za prvého jménem známého
neurozeného obyvatele vsi – mohlo se jednat i o faráře. Za vlády Nechvala a Zdislava byl Liběchov součástí
mělnického děkanátu a fara náležela ke sv. Havlu.
Posloupnost liběchovských farářů do období husitských válek: 1352 Radslav, pak Havel, 1363 Martin, pak
Mikuláš, 1379 Petr Vyšata, pak farář Jan (zemřel 1414), dále dva roky kněz Matyáš, potom faráři Cameroth
a Václav, roku 1419 Petr (po čtyřech letech zemřel) a Václav z Příbrami. Farář Petr (1419–1423) byl původně
duchovním v Chorušicích a místo si se svým liběchovským kolegou vyměnil.
1385 Oldřich,
1388 Jeroným Jan Budata z Liběchova, Zdislav z Liběchova (připomínán naposledy roku 1410), pražští
měšťané Václav a Jakub Stuksové.
Díky pracovitosti a péči rytíře Budaty z Liběchova se pozvedla úrodnost liběchovských vinic, založených ovšem
už za Karla IV.
1390 Václav z Liběchova,
1395 jeho sirotci Marek a Dorota.
(Pokračování příště.)

-jk-
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JAKUB MIŘATSKÝ OPĚT ÚSPĚŠNĚ REPREZENTOVAL
Jakub Miřatský, student gymnázia a reprezentant ČR v bojových uměních, se čtenářům zpravodaje představil
přesně před rokem jako dvojnásobný juniorský Mistr České republiky ve wushu (neboli kung-fu). Stejně jako loni,
i tentokrát se Jakub může pochlubit mimořádně úspěšnou sezónou, v níž dosáhl skvělých sportovních výsledků.
Ve dnech 13. – 21. května 2017 se zúčastnil Mistrovství Evropy ve Tbilisi (Gruzie), kde obsadil čtvrté místo.
Velký sportovní úspěch a současně zajímavá životní zkušenost čekala juniorského reprezentanta ČR v listopadu,
kdy odcestoval do Číny na Mistrovství světa v tradičním wushu. Uskutečnilo se v Emejšanu ve dnech 3. – 11. 11.
2017 a setkali se na něm mistři bojových umění z celkem padesáti sedmi zemí světa. Už jen sama cesta byla pro
Jakuba náročná: z Prahy přes Mnichov až do Číny absolvoval plných jedenáct hodin letu a překonal při tom osm
časových pásem. V soutěži pak prokázal svou soustředěnost a kondici. Uchvátil svou technikou ve formě s holí
a získal v kategorii juniorů bronzovou medaili. Za zmínku stojí, že na první místo mu scházelo pouhých 0,07
bodu.
V Juniorské lize ČR se stal vítězem národního žebříčku za rok 2017.
Věnovat se wushu na vrcholové úrovni je finančně dosti
náročné. Rodina Miřatských by proto ráda poděkovala
městu Liběchov a městu Mělník za dotace, které Jakubovi
umožnily startovat na mistrovství světa. Ze strany státu se
tento sport bohužel žádné podpory nedočkal.
Už v loňském rozhovoru zaznělo, že bez podpory rodiny
a mnoha dalších lidí by mladí sportovci jen stěží dosahovali
výraznějších úspěchů. Je však na místě zdůraznit, že
vytrvalost, poctivá příprava na závody a hlavně odhodlání
jít za svým snem jsou tím, s čím se každý nakonec musí
poprat sám. Jakubovi Miřatskému se to bezesporu daří.
A k zaslouženým úspěchům mu srdečně gratulujeme!
Nejvyšší světová soutěž v kung-fu neboli tradičním wushu se
pořádá každé dva roky. Mistrovství světa se zpravidla koná
v Číně, vždy dva ročníky ve stejné provincii. Tentokrát se
přesunulo do provincie Sečuán, města Emejšan. – Hora
Emejšan je jednou ze čtyř posvátných hor taoismu
a buddhismu. Na samotné hoře je sto buddhistických chrámů,
což z tohoto místa činí jedno z nejdůležitějších středisek
buddhismu. První chrám zde byl vystavěn již v prvním století
po Kristu, jedná se tak o nejstarší chrám v Číně.
-red-

Liběchovský zpravodaj v tištěné podobě je doručován zdarma do všech domácností Liběchova a Ješovic.
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SPORTOVNÍ KLUB LIBĚCHOV, z. s.
SK Liběchov sdružuje ve svých třech oddílech k dnešnímu dni celkem 94 registrovaných
členů (72 mužů a 22 žen). Fotbalový oddíl má 62 členů, oddíl stolního tenisu 23 členů a oddíl
cvičení pro ženy 9 členek. Potěšující je zejména fakt, že polovinu členů (46) tvoří děti ve
věku 6–15 let. Máte-li chuť sportovat a rozšířit naše řady, a to nejen jako sportovci, ale i jako
činovníci, pomocní trenéři v dětských týmech, trenéři či jen jako fanoušci, neváhejte
a přijďte mezi nás! Více informací najdete na internetových stránkách www.sklibechov.cz.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Oddíl stolního tenisu SK Liběchov uspořádal 22. prosince 2017 tradiční Vánoční turnaj pro mládež. Za zeleným
stolem se v přátelské atmosféře utkalo jednadvacet hráčů z pěti oddílů: kromě domácího Liběchova zavítaly do
tělocvičny místní základní školy také děti z Neratovic, Nelahozevsi, Všetat a Kralup nad Vltavou. Hrálo se
skupinovým systémem na šesti stolech. Nejsilněji přitom byla zastoupena kategorie nejmladších žáků s jedenácti
soutěžícími, mladší žáci se sešli čtyři a starších žáků závodilo celkem šest.
V zápasech všech tří věkových kategorií dokázali svou převahu
hráči z Neratovic, avšak ani ostatní týmy nepřišly zkrátka.
Výkony nejmladších byly dokonce tak vyrovnané, že o čtvrté
místo se nakonec podělili tři soutěžící.
Děti totiž hrály s opravdovým zápalem – a bylo za tím nejen
přání stanout na stupních vítězů, ale i snaha získat jednu
z originálních trofejí, které paní Marie Nesměráková, vedoucí
liběchovského oddílu, vytvořila z perníku.
Na některých medailích si vítězové pochutnali hned po
slavnostním ceremoniálu, jiné si jejich majitelé odváželi domů
spolu s diplomy. Radost ze hry patřila toho večera všem
zúčastněným, stejně jako dobrý dojem z předvánočního
sportovního setkání, které je vždy milým zastavením uprostřed
náročné pingpongové sezóny.

Výsledky Vánočního turnaje jsou následující:
Nejmladší žáci
1. Zdeněk Dvořák (TJ Neratovice)
2. Jindřich Kebrle (TJ Dynamo Nelahozeves)
3. Ondřej Šťastný (TJ Neratovice)
4. Marek Přibyl (TJ Sokol Všetaty)
4. Lucie Bartoníčková (TJ Sokol Všetaty)
4. Johana Vítová (SK Liběchov)
Mladší žáci
1.
2.
3.
4.

Starší žáci (na fotografii vlevo)

Jan Krojidlo (TJ Neratovice)
Tomáš Jablončík (TJ Sokol Všetaty)
Adam Filip (TJ Sokol Všetaty)
Miroslav Bareš (TJ Sokol Všetaty)

1.
2.
3.
4.

Lukáš Kratochvíl (TJ Neratovice)
Vojtěch Polach (TJ Dynamo Nelahozeves)
Dominik Pokorný (SK Liběchov)
Kateřina Strnadová (SK Liběchov)
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Fotbalový oddíl SK Liběchov
V období zimní přestávky se fotbalisté SK Liběchov připravují na jarní část okresních soutěží.
Díky vstřícnému přístupu paní ředitelky Dětského domova se školou mohou sportovci pro trénování využívat azyl
jejich školní tělocvičny, a to jak děti, tak dospělí. Tým mužů čeká před mistrovskými zápasy série přípravných
zápasů s kvalitními soupeři. Zde je rozpis zápasů pro jarní část sezóny:
MUŽI
PŘÁTELÁK

neděle 25. 2.

14:00

FK Polepy – SK Liběchov – hřiště Hrobce UMT

POHÁR

neděle 4. 3.

14:30

FK Vysoká – SK Liběchov – hřiště Vehlovice

POHÁR

sobota 10. 3.

10:30

FK Pšovka B – SK Liběchov – hřiště Vehlovice

POHÁR

neděle 18. 3.

15:00

SK Liběchov – FC Ovčáry – hřiště Vehlovice

MISTRÁK

neděle 25. 3.

15:00

TJ EMĚ Mělník – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 1. 4.

15:30

AFK Veltrusy – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 8. 4.

10:30

SK Liběchov – PTZ Nelahozeves

MISTRÁK

sobota 14. 4.

15:30

TJ Řepín – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 22. 4.

10:30

SK Liběchov – TJ Vehlovice

MISTRÁK

neděle 29. 4.

16:00

Čechie Kralupy – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 6. 5.

10:30

SK Liběchov – TJ Kly B

MISTRÁK

neděle 13. 5.

16:30

Sokol Dolany – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 20. 5.

10:30

SK Liběchov – Start Mlékojedy

MISTRÁK

neděle 27. 5.

10:30

SK Liběchov – Sokol Dřínov

MISTRÁK

neděle 3. 6.

10:30

SK Liběchov – Sokol Jeviněves

MISTRÁK

sobota 9. 6.

17:00

Sokol Čečelice – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 17. 6.

10:30

SK Liběchov – Kralupy 1901

ŠIPKY NA FORMANCE
Je to skoro neuvěřitelné, ale 25. 12. 2017 se konal na Formance již 20. ročník šipkového turnaje. V roce 1997 jsme
pro zpestření Vánoc zkusili uspořádat první turnaj, na kterém tenkrát ještě soutěžili jednotlivci. Kolik hráčů se ho
zúčastnilo, to dnes již nevíme, ale známe historicky prvního vítěze: byl jím Gábor Juhász.
Turnaj postupně prošel několika změnami a nyní se hraje jako turnaj párů O pohár města Liběchov. Myslím, že už
se stal nedílnou a vždy očekávanou součástí vánočních svátků. Letos se ho aktivně zúčastnilo 24 hráčů a skoro
stejný počet diváků. Kdo zná Formanku, ví, že to je počet za hranou kapacity...
Nelze nevzpomenout, že v posledních několika
ročnících nám na ceny a poháry přispělo město
Liběchov, za což děkujeme.
Tak snad už jen výsledky 20. ročníku:
1. místo Pavel Hrušovský + Matyáš Král
2. místo Josef Pokorný + Hana Boštíková-Šantinová
3. místo Jan Kolář + Jiří Kapler
Všem díky za podporu a za účast, a doufám, že se
v podobně hojném počtu budeme ještě pár let scházet.
Jiří Kutín, ŠK Formani Liběchov
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PLACENÁ INZERCE
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KRONIKA LIBĚCHOVA, POKRAČOVÁNÍ ZÁPISU VLADIMÍRA DOUBKA Z ROKU 1981
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Zpívání koled u ješovické lípy
23. prosince 2017 jsme se již pojedenácté sešli u ješovické
lípy, abychom si zazpívali koledy, ochutnali vánoční cukroví,
svařené víno a čaj. A počtvrté přijeli i liběchovští skauti
z přístavu Modrá kotva a přivezli k nám Betlémské světlo,
o které byl jako každý rok zájem. V roce 2016 se sešlo třináct
rodin, a rok 2017 byl dokonce ještě lepší, protože přišlo více
než čtyřicet zpěváků ze čtrnácti rodin. Na další předvánoční
setkání pod ješovickou lípou, tentokrát již dvanácté, se
můžeme těšit opět 23. prosince 2018.

Záchytná parkoviště
V období zrání borůvek a v houbařské sezóně jsou všechna
ješovická prostranství vystavena davům houbařů a sběračů
borůvek. Množství aut roste každým rokem a způsobuje
velké problémy v průjezdnosti obce, dokonce jsme řešili
několik případů, kdy kvůli zaparkovaným vozidlům nemohl
projet kolem lípy autobus. Řešením budou dvě záchytná
parkoviště, která by měla vzniknout už v jarních měsících,
aby byla včas připravena na červnový nápor sběračů borůvek.

Den Země
Den Země se letos uskuteční
v neděli 15. dubna.
Brigáda bude zaměřená na další etapu
úpravy ješovické návsi.
Sraz účastníků v 9.00 hodin u lípy.
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Text: Vlaďka Zralíková.
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