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STAROSTKA MĚSTA INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
zbývá už jen několik dní do okamžiku, kdy při čtvrtém ročníku plesu Vítání jara symbolicky přivítáme nové roční
období. Čeká nás v něm řada nových aktivit a projektů. Jsem ráda, že informace, které Vám dnes sdělím, jsou
z větší části pozitivní. Některé problémy bohužel přetrvávají. Začněme však dobrou zprávou:
 Město Liběchov získalo dotaci ve výši 11,2 milionu na zařízení odborných učeben v naší základní škole.
Současně s uvedenými úpravami začne stavba nové mateřské školy v přízemí budovy ZŠ a MŠ Liběchov. Nová
školka bude na rozdíl od stávajících prostor splňovat veškeré nejnovější hygienické a bezpečnostní normy
a zároveň se navýší i její kapacita: namísto padesáti dětí jich bude možné umístit padesát šest. Vzniknou dvě
herny. Zde děti budou moci i svačit, pouze na oběd budou chodit do jídelny, nyní ale už bez toho, aby musely
absolvovat přesun z jednoho patra budovy do jiného. Nová školka budovaná ze stávajících prostor v přízemí bude
mít větší okna a zdivo bude odizolováno. Předpokládáme, že celá stavba potrvá od května do listopadu 2018.
Kvůli stavebním pracím bude ukončena výuka v ZŠ a MŠ Liběchov o týden dříve (22. 6. 2018) a v září bude
posunut začátek školního vyučování také o týden (10. 9. 2018). Více se dočtete na stranách 6–7.
 Dne 14. března 2018 jsme obdrželi další pozitivní zprávu: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR schválilo
poskytnutí dotace na rekonstrukci tělocvičny v základní škole. Více na straně 6.
 Po dobu všech devíti týdnů letních prázdnin budeme poprvé v historii města organizovat příměstský tábor,
určený pro předškoláky a žáky prvního stupně ZŠ. Podrobnější informace se dočtete na straně 5. Pro nejmenší děti
z mateřské školy se nyní snažíme vyjednat využití školky v Želízích v době prázdnin.
 V březnu 2018 se projednávalo hodnocení vlivu projektu na životní prostředí (tzv. EIA) k plánované spalovně
odpadu v areálu současné elektrárny Mělník. Město Liběchov poslalo vyjádření k realizaci projektu, kde byla
několikrát zmíněna priorita řešení neúnosné dopravní situace a modernizace infrastruktury v Liběchově.
Město Liběchov se aktivně zapojilo také do aktivity
obcí ORP Mělník, které společně vydaly prohlášení
pro Krajský úřad středočeského kraje, kde jej
vyzývají k řešení dopravní situace v celé lokalitě,
realizaci obchvatů a rekonstrukcí komunikací
a rovněž k přepracování Plánu odpadového
hospodářství. Dále krajský úřad vyzývají, aby
inicioval legislativní změnu zákona o odpadech ve
vztahu
k
termínu
omezení
skládkování
a navyšování poplatků za skládkování, a to
v souladu s termíny EU do roku 2030, resp. 2035.
Toto prohlášení bylo předáno zástupcům
Středočeského kraje 14. března v Cítově a členům
vlády ČR 28. března v Mělníku.
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 Pokračuje projednávání Komplexních pozemkových úprav. Setkání s veřejností proběhlo 15. 3. 2018 na
Městském úřadě Liběchov, nyní se k úpravám vyjadřují dotčené orgány.
 Již čtvrtým rokem budeme žádat Úřad práce o tři pracovníky na údržbu veřejné zeleně a jednoho pracovníka na
společensky účelné pracovní místo (správce budov). Je to pro nás skutečně velká pomoc, protože udržovat
v pořádku rozlehlé veřejné plochy je v době vegetace hodně náročné.
 Od dubna bude odborná firma na Boží Vodě pokládat do země kabely nízkého napětí; v polovině dubna pak
začne stavba přechodů pro chodce u hřbitova a Akademie věd. Stále pokračujeme v opravě stodoly v areálu lesní
správy. Více na straně 7.
 O víkendu 10. – 11. března obnovil Klub českých turistů v aleji značení stávajících turistických tras.
 Město na veřejném zasedání zastupitelstva 7. 3. 2018 schválilo prodej bývalé hasičské zbrojnice (vedle
kadeřnictví) soukromému podnikateli, který objekt na své náklady opraví a zřídí zde prodejnu řeznictví.
 V pátek 2. února liběchovská omladina poničila a vyvrátila dva stožáry lamp nového veřejného osvětlení
v liběchovské aleji. Zdemolovala také tři odpadkové koše (nový koš stojí cca 2000 Kč) a pobořila kamennou zídku
nad rybárnou.
 V posledních týdnech registrujeme v Liběchově i Ješovicích nedovolené kácení a krádeže stromů na pozemcích
města. Tuto záležitost budeme řešit ve spolupráci s Policií ČR.
 Uskutečnily se tyto akce: benefiční reprezentační ples Spolku Liběchov sobě na zámku Mělník (27. 1.),
Pohádkový karneval (28. 2.), Dostaveníčko s Bonusem v restauraci Beseda (4. 3.), regionální přebor ve stolním
tenisu v Neratovicích (18. 3.).
 Plánované akce: Brigáda liběchovských škol na čištění Liběchovky (4. 4.), ples Vítání jara v sokolovně (13. 4.),
Den Země v Ješovicích (15. 4.) a v Liběchově (28. 4.), Pálení čarodějnic (30. 4.), Dětské rybářské závody (5. 5.),
Svatodušní pouť (19. 5.), Den bezpečí (4. 6.), Den dětí v Liběchově (2. 6.) a Ješovicích (3. 6.), Povodík (23. 6.).

Chcete-li se o plánované výstavbě ZEVO dozvědět více...
 nahlédněte do dokumentace pro projednání EIA uložené na městském úřadě Liběchov, včetně vyjádření k EIA
města Liběchov
 prohlédněte si webové stránky věnované ZEVO Mělník, kde jsou zodpovězeny i nejčastěji kladené
otázky: https://www.cez.cz/cs/zevo/zevo-melnik.html
 informace o technologii spalování komunálního odpadu najdete i na dalších webových stránkách (především
ZEVO Malešice, kde se komunální odpad spaluje několik desítek let).
Plánovaná stavba spalovny odpadů má svoje plusy i minusy a je potřeba ji posuzovat z více hledisek. Zde
v krátkosti shrneme ty nejzásadnější. Stavba ZEVO není stavbou na zelené louce. Spalovny odpadů jsou
dnes ekologickými provozy a v případě Mělníka tato spalovna navíc nahradí provozy EMĚ2 a EMĚ3. Co to pro
nás znamená? Ješovice a Liběchov mají v současné době hned za Želízy nejvyšší emise oxidu siřičitého
z elektrárny. Pokud přestanou EMĚ2 a EMĚ3 spalovat uhlí a místo těchto dvou provozů se začne spalovat
komunální odpad, zlepší se emisní podmínky pro všechny látky – ZEVO má totiž nižší emisní limity než
elektrárna na spalování uhlí. Velkým problémem je však nedostatečná dopravní infrastruktura, a to nejen
v bezprostředním okolí budoucího ZEVO, ale i ve všech navazujících lokalitách (Mělník, Liběchov, Byšice), kudy
by se měl komunální odpad do spalovny svážet. Kritickou dopravní situaci přitom město Liběchov řeší již několik
let. Dořešena není ani otázka skládkování nebezpečného odpadu, který spalováním komunálního odpadu vznikne.
Podle prohlášení investora se nebude tento materiál skládkovat v naší lokalitě, ale přesné místo skládkování není
zatím známé. Katastrofálním stavem dopravy se nyní zabývají obce ORP Mělník, které vydaly společné prohlášení
a předaly jej zástupcům Krajského úřadu Středočeského kraje a členům vlády České republiky.
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Čerpání pitné vody z nevyužívaných vrtů
Jak jsme již loni zmiňovali v Liběchovském zpravodaji, chtějí Vodovody Kladno Mělník, a. s., (VKM) čerpat
pitnou vodu z nevyužívaných vrtů Li1 až Li7 (v katastrech obcí Želízy, Tupadly, Zimoř a Vidim) a zapojit tyto
vrty do systému VKM, který dnes zásobuje více než 250 tis. obyvatel. Vrty v okolí Mělnické Vrutice jsou na
minimálních hladinách a mají nedostatečnou vydatnost pro neustále narůstající potřeby zásobování. VKM, a. s.,
plánuje čerpat zhruba dvacetkrát vyšší objem vody, než čerpá DSO Boží Voda ze studny na Boží Vodě.
V srpnu 2017 vedení DSO svolalo schůzku se zástupci VKM a dotčenými orgány, aby projednali další postup.
Obce se ohradily, protože nebyly informovány, osloven nebyl ani DSO Boží Voda, přestože v dané lokalitě
provozuje vodovod a zásobuje místní obyvatele pitnou vodou. Bohužel VKM a VIS nedodržely domluvu, že
budou DSO Boží Voda a další obce řádně informovat o všech pracích, které budou na vrtech provádět. Například
dne 16. 10. 2017 VIS oznámily, že 17. 10. 2017 provedou na vrtech zasakovací zkoušky (ověření propustnosti
terénu v okolí vrtů pro plánované čerpací zkoušky). Přestože DSO Boží Voda okamžitě zaslalo nesouhlasné
stanovisko s provedením zasakovacích zkoušek bez projektové dokumentace, bez povolení vodoprávního úřadu na
Mělníku, bez povolení CHKO Kokořínsko pro vstup na pozemky v CHKO a bez přítomnosti zástupce DSO Boží
Voda, tak VKM zasakovací zkoušky prostřednictvím najaté organizace provedly.
V lednu DSO Boží Voda obdrželo novou žádost o vyjádření k provedení čerpacích zkoušek (ověření vydatnosti
vrtů). Vzhledem ke špatným předchozím zkušenostem a nestandardnímu postupu požádalo DSO Boží Voda
soudního znalce o posouzení projektu na čerpací zkoušky. Ten upozornil na závažné nedostatky, např.
nedodržování postupu podle platných předpisů, nesprávné výpočty a nedostatečný návrh vsakovacích objektů.
Vyjádření soudního znalce bylo odesláno nejen spol. VKM, ale i všem dotčeným orgánům. DSO Boží Voda má
důvodné obavy, aby nedošlo k vyrabování podzemní vody a vysušení území stejně, jako se to za desítky let
čerpání stalo na vrtech v okolí Mělnické Vrutice. Nároky nových hal, výrob a záměrů na území kraje, které se
domáhají napojení na vodovod s nedostatečným zdrojem vody, stále rostou. DSO Boží Voda bude občany
informovat o dalším vývoji této kauzy.

Ing. et Mgr. Vladimíra Zralíková, starostka města

BIOODPAD
Od 1. dubna 2018 budou moci
občané Liběchova a Ješovic opět
odkládat bioodpad do kontejnerů.
Přistaveny budou na dvou
obvyklých místech: v Liběchově u
fotbalového hřiště a v Ješovicích
na návsi. Pokud by se opakovala
situace z loňského roku, kdy se
pod vrstvou bioodpadu ukrývala
suť, nebude již kontejner v dané
lokalitě znovu přistaven. Nadále
platí, že občané nesmějí odvážet
bioodpad do kompostárny na
Kostelíčku sami ani jej nechávat
v okolí kompostárny. Při větším množství odpadu ze zahrádky můžete využít jeho odvoz pracovníky města.
Nemíchejte při tom prosím dohromady trávu a větve, usnadníte tak nakládku i další zpracování odpadu.

Telefonní čísla technických služeb: Jana Dvořáková: 702 136 427, Roman Janovský: 777 660 855.
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INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Připomínáme všem občanům, že poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu ve výši 560 Kč na osobu
je splatný 31. března 2018. Pokud jste zapomněli provést úhradu, dostavte se prosím co nejdříve na městský
úřad. Částku lze uhradit buď najednou, nebo ve dvou splátkách ročně.
Stejný termín je stanoven také pro roční poplatky za psy (60 Kč za prvního psa, 90 Kč za každého dalšího).
Podrobnosti k oběma platbám najdete v minulém čísle Liběchovského zpravodaje, který je stále dostupný
na internetových stránkách města.

PLATBY STOČNÉHO
Prosíme uživatele kanalizačního řadu, kteří platí stočné zálohově,
aby dodržovali termíny plateb záloh v měsících srpnu, listopadu
a únoru. Při květnovém vyúčtování se záloha neplatí. Po tomto
vyúčtování je vždy možné změnit výši zálohy, nejdéle však do
konce července.

Na internetových stránkách
www.libechov.cz
můžete zaregistrovat svou
e-mailovou adresu. Následně na
ni budou automaticky odesílány
všechny aktuality z webových
stránek města.

NALÉHAVÉ UPOZORNĚNÍ
Apelujeme na majitele psů, zvláště bojových plemen:
neponechávejte v přítomnosti dětí a na vycházkách své psy
bez dozoru a zamezte jejich volnému pohybu po veřejných
prostranstvích! Zkontrolujte oplocení Vašeho pozemku!
V sobotu 10. března v Ješovicích pes napadl šestileté dítě,
které se poté muselo podrobit operaci hlavy, ramene a zad na
Klinice plastické chirurgie ve vinohradské nemocnici.

DĚTSKÝ LÉKAŘ
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Liběchově dosud přijímá nové pacienty. Provoz ordinace zajišťují
lékaři z Oblastní nemocnice Kolín, a. s., MUDr. René Hrdlička, MUDr. Jaromír Paukert, MUDr. Jiří Pícha
a MUDr. Kateřina Špicarová. Odborná specializace lékařů umožňuje přímo v rámci místní ordinace provést
alergologické nebo imunologické vyšetření. Kvalifikovaná dětská sestra poskytuje kojícím maminkám bezplatné
laktační poradenství. Ordinační hodiny jsou v úterý od 13.00 do 15.30 hod. a ve čtvrtek od 9.00 do 12.00 hod.
V případě akutních obtíží lze v jiné dny navštívit lékaře buď ve Mšeně, nebo v Mělnickém Vtelně.
Kontakty do liběchovské ordinace: telefon 607 016 801 a 323 604 456, e-mail pediatr.mseno@gmail.com.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V gratulaci panu

Vítání občánků se uskuteční 12. května 2018 od 10.00 hodin
v obřadní síni v prvním patře Městského úřadu Liběchov.
Rodiče dětí narozených od 1. května 2017 do 30. dubna 2018
obdrží již brzy písemnou pozvánku, která platí také pro další členy
rodiny a přátele.
Kontakt:
Oddělení matriky Městského úřadu Liběchov
paní Lenka Kühnelová, tel. 315 697 200

Františkovi Hrušovskému
k 90. narozeninám jsme v minulém čísle
chybně uvedli křestní jméno.
Jubilant již přijal osobní omluvu paní
starostky spolu s opraveným výtiskem
zpravodaje. Panu Hrušovskému a jeho
rodině se ještě jednou velmi
omlouváme.
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Příměstský tábor 2018
O letních prázdninách 2018 bude pro Vaše děti připraven příměstský tábor
v Liběchově. S využitím dotace z programu podpory zaměstnanosti jej pořádá
město Liběchov ve spolupráci s místní základní školou a mateřskou školou.
Tábor bude probíhat v týdenních turnusech od 2. července do 31. srpna 2018 a bude se konat ve všedních
dnech vždy od 7.30 do 16.00 hodin. Děti se mohou přihlásit na více týdenních turnusů.
Je určen pro děti z Liběchova, Ješovic a blízkého okolí (Želízy, Tupadly, Dolní Zimoř, Vidim, Medonosy), pro
věkovou kategorii předškoláků (budoucích prvňáčků) a pro děti z prvního stupně základní školy. Kapacita tábora
je 14 dětí. Dětem se budou věnovat převážně učitelé a vychovatelé ze ZŠ a MŠ Liběchov. Program se bude
v jednotlivých týdnech lišit a zaměří se na různá témata z oblasti přírodovědy, vesmíru, nauky o zdraví ad.
Odehrávat se bude v liběchovské sokolovně, za hezkého počasí budou děti hlavně venku, v přírodě a na výletech.
Tábor je zdarma, rodiče platí pouze za obědy a při výletech uhradí svým dětem dopravu a vstupné (např. na
koupaliště, do ZOO apod.). Svačiny si děti donesou z domova podle svých zvyklostí, stejně tak lahev s pitím na
výlety musí mít vlastní. Při pobytu v sokolovně bude pitný režim zajištěn.
Podmínky dotace, z níž je tábor financován, stanovují, že pro každé dítě využívající služeb v rámci projektu bude
písemně doloženo, že oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) jsou zaměstnaní nebo
vykonávají podnikatelskou činnost, nebo v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, jsou zapojeni
v procesu vzdělávání či rekvalifikace. Osoby pečující o dítě budou uvedeny v přihlášce dítěte. V případě střídavé
péče stačí uvést údaje pro jednu z domácností.
Přihlášky se přijímají od 5. dubna 2018 až do naplnění kapacity tábora. Odevzdávají se na Městském úřadu
Liběchov, kde bude také dostupný příslušný formulář. Rodiče dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Liběchov obdrží
přihlášku přímo ve škole. Spolu s přihláškou rodič doloží následující doklady: zaměstnaný rodič doloží potvrzení
zaměstnavatele o pracovním poměru (pracovní smlouva, DPP, DPČ) s uvedením doby trvání pracovního poměru;
OSVČ potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění; nezaměstnaný rodič (případně jiná pečující osoba)
doloží potvrzení z ÚP ČR o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (popř. potvrzení od pomáhající
organizace); osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu; osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží
potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud byl kurz
ukončen v době konání projektu.
Město Liběchov ve spolupráci se ZŠ a MŠ Liběchov nabízí zajištění

OBĚDŮ PRO SENIORY.
Podmínky: Senior ve věku nad 65 let s trvalým pobytem v Liběchově nebo Ješovicích.
Cena jednoho oběda 58 Kč. Vlastní jídlonosič (4 patra) – 2 kusy.
Výdej obědů v čase od 11:05 do 11:20 hodin – vstup zadním vchodem školy.
Kapacita je omezena na 10 obědů. V případě většího zájmu ze strany občanů se bude řešit navýšení
personální kapacity školní kuchyně, při menším zájmu a nenaplnění kapacity naopak snížení
podmíněné věkové hranice pro odběr obědů. Bude-li mezi seniory velký zájem o dovážení oběda až
do domu (za poplatek), hledá město Liběchov zájemce, který by tuto službu denně provozoval (nutné
je vlastní auto a splnění dalších hygienických předpisů).
Pokud máte o obědy zájem, volejte v pracovní době od 6:30 do 15:00 hodin
na telefonní číslo 604 569 212 – paní Stanislava Švertnerová (vedoucí školní jídelny).
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Zprávy o dotacích a dalších chystaných projektech
Liběchovská základní škola se dočká významné
rekonstrukce za pomoci dotace z Integrovaného
regionální operačního programu (evropské finance)
v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.
Velkoryse navržená stavba na návrší nad městem, která byla
postavena v roce 1934, se dočká v roce 2018 rozsáhlé
a zasloužené modernizace. V návaznosti na zateplení fasády
budovy, které se vedení města Liběchov podařilo z dotace
v roce 2015 zrealizovat, dojde k další modernizaci, která má
za cíl zkvalitnit, zatraktivnit a rozšířit výuku školy.
Přesně třináct měsíců jsme čekali na výsledek podané žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na
základní školy. Zajímavé je, že celkem bylo do tohoto programu podáno 659 žádostí v hodnotě 7,2 miliardy Kč.
Alokováno je v této výzvě 2,2 miliardy Kč a uspělo jen 104 projektů v hodnotě 2 miliard Kč (několik projektů je
ještě v procesu hodnocení). Město získalo 11,2 milionu Kč. Celkové předpokládané náklady na ZŠ jsou 13,2 mil.
Kč. Aby obec naší velikosti s patnáctimilionovým rozpočtem mohla realizovat investice takového rozsahu,
neobejde se bez dotací.
Zároveň začne výstavba mateřské školy, kde na výsledek dotace z ITI Praha (Integrované územní investice) ještě
čekáme. V záloze máme ještě další možnost financování z jiného programu, kde můžeme na školku žádat. Pokud
jde o tělocvičnu, v minulých zpravodajích jste již mohli číst, že jsme s dotací z národního programu skončili jako
dvanáctý náhradník. Od poloviny března již víme, že i dvanáctý náhradník má šanci uspět, neboť ušetřené peníze
z roku 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj nabídlo i městu Liběchov. Celkové náklady na rekonstrukci tělocvičny
(výstavba šaten, sprch, obložení stěn, osvětlení) jsou 2,1 mil. Kč, dotace je 1,5 mil. Kč. Projektová dokumentace je
připravena i na modernizaci jídelny a kuchyně. Na tuto akci však prozatím není vypsán žádný vhodný dotační
titul.
CO JE PŘEDMĚTEM ROZSÁHLÉ REKONSTRUKCE ŠKOLY V ROCE 2018? Vybudování:
-

nové mateřské školky v přízemí o dvou hernách
místnosti pro úklid a praní prádla v přízemí
cvičné kuchyňky a učebny dílen v přízemí
jazykové učebny v 1. patře
počítačové učebny v 1. patře včetně počítačové sítě a wi-fi konektivity po celé škole
družiny v 1. patře (dvě oddělení)
kamerového systému pro zajištění bezpečnosti
učebny přírodních věd v 1. patře
bezbariérového WC v 1. patře
šaten, sprch v tělocvičně včetně obnovy obložení stěn v tělocvičně, nového osvětlení
nového objektu pro potřeby mateřské školky na hřišti (WC a sklad hraček)
nového herního prvku na dětském hřišti
nového objektu venkovní učebny se skleníkem
cvičné zahrady se záhony, bylinami, vinicí, ovocnými stromy
bezbariérové rampy a plošiny
nového oplocení části areálu školy
sanování opěrné stěny u příjezdové cesty
oprava žulového schodiště včetně přístupového chodníčku a úpravy plochy před hlavním vstupem
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Vzhledem k rozsahu stavebních prací, dodržení technologických postupů a faktu, že se jedná o budovu
školy, kde je kladen větší důraz na bezpečnost, je nutné využít možnosti vyhlášení volných dnů (delší
prázdniny: konec školního roku 22. 6. a zahájení školního roku 10. 9. 2018). Omlouváme se za komplikace,
které způsobíme rodičům malých dětí, ale opravdu potřebujeme čas, abychom stavební práce uvnitř
budovy z větší části dokončili do poloviny srpna. Jde především o školku, kterou je nezbytně nutné do
nástupu dětí zkolaudovat, což je skutečně časově velmi náročné.
Děti z prvního stupně ZŠ a předškoláci mohou využít městem a školou poprvé organizovaný příměstský
tábor a pro nejmenší děti z MŠ se snažíme vyjednat možnost krátkodobého umístění do školky v Želízích.
V současné době připravujeme výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, které je dle povinných lhůt nutno
deset dní před samotným vyhlášením odeslat poskytovateli dotace. Přejeme si, aby smlouva o dílo byla nejdéle
v polovině května podepsaná. Podle předběžného harmonogramu stavební práce potrvají do konce listopadu 2018.
Přechody pro chodce
Firma, která bude stavět nové přechody, se kvůli přetrvávajícím mrazům bohužel zdržela na jiné akci, takže se
práce na přechodech posouvají z přelomu března a dubna na polovinu dubna 2018. Jeden přechod vznikne
u Akademie věd ČR i s autobusovým zálivem a druhý u hřbitova s podélným parkovacím stáním a plochou pro
kontejnery. Akce je podpořena z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).
Stodola v areálu bývalé lesní správy
Do poloviny dubna bude dokončena rekonstrukce stodoly. Ta má již nový krov, střešní krytina byla použita
původní. Jakmile nastane vhodné počasí, budou zahájeny práce na omítkách a fasádě.
Oprava fasády nákupního střediska
V těchto dnech budou zahájeny práce na opravě fasády
tzv. Turnhalle (bývalá německá tělocvična, dnes
nákupní středisko). Jde zatím o hlavní část budovy,
která již má novou střechu. Fasáda se opravy dočká po
několika letech, její chybějící zdobné prvky budou
opětovně vytvořeny podle starých fotografií. Součástí
této fáze rekonstrukce, navazující na opravu střechy,
bude i sanace zdiva proti vlhkosti, osazení replik oken
v patře a repase oken v přízemí.

Takto bude vybavena učebna přírodních věd v ZŠ Liběchov.

Sokolovna
V polovině ledna město získalo akceptaci žádosti
o dotaci na zateplení sokolovny a výměnu oken,
podané do programu Zelená úsporám. Žádost je nyní
v procesu dalšího hodnocení a na výsledek stále
čekáme.
Územní plán
Očekává se i výsledek žádosti podané na Ministerstvo
pro místní rozvoj, odkud bychom mohli získat další
prostředky na realizaci územního plánu města Schéma krycí ohrádky na kontejnery pro tříděný odpad, která bude
vybudována naproti hřbitovu, u nového přechodu pro chodce.
Liběchov, která v současné době probíhá.
Přeji i nadále dotacím úspěch!
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města Liběchov
LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2018
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV
Už od ledna jsme se společně scházeli
s liběchovskými předškoláčky, abychom je mezi
sebou přivítali. Jejich starší kamarádi je do života
prvňáka zasvětili při tzv. Školičkách. Jejich
námětem byly zimní radovánky, masopust, jaro
a mláďata. Průvodci dětí z mateřské školy se kromě
žáků staly i paní učitelky, které je seznámily
s prostředím a režimem školy.
Všichni společně pak tvořili, malovali, zpívali,
recitovali básničky a do programu zařadili
i pohybové aktivity. Děti si některé své výtvory
odnesly domů. Při posledním setkání na budoucí
malé školáky čekala zasloužená odměna v podobě
diplomů a drobných dárků, které pro ně vyrobili
kamarádi ze školní družiny.
Závěrečného setkání se zúčastnili i rodiče dětí.
Společná práce se vydařila a my se již nyní těšíme
na nové šikovné prvňáčky, kteří se u nás v září
objeví.
Ve druhé polovině ledna jsme v naší škole
uspořádali Teplákový den. Aktivně se ho zúčastnili
nejen žáci, jimž byl především určen, ale s velkou
radostí se do něj zapojili také učitelé.
V podobném duchu se nesl i Barevný týden
v měsíci únoru. Obě akce se nám všem moc líbily.
Již nyní vyhlížíme další podobné náměty, které
oživí dění ve škole.

Školička

Teplákový den

V zimních měsících se žáci 3. a 4. třídy s velkým nadšením pustili do plaveckého výcviku. Ten probíhal v rámci
výuky tělesné výchovy. Žáci navštěvovali plavecký bazén v Mělníku, kde se jim věnovaly paní učitelky
z roudnické plavecké školy. Všichni účastníci výcvik úspěšně dokončili a domů si hrdě odnesli „Mokré
vysvědčení“.
Aby to ostatním dětem z prvního stupně nebylo líto, naplánovali jsme pro ně opět v rámci hodin tělesné výchovy
lekce bruslení. Ty se uskutečnily také v Mělníku, tentokrát na zimním stadionu pod vedením zkušené lektorky.
I tyto aktivity se u dětí setkaly s nadšením a úspěchem.
Nezapomínáme však ani na naše nejstarší žáky, kteří se s námi v tomto školním roce rozloučí. S nimi jsme se
setkávali hlavně při projektech v rámci volby povolání. Naši deváťáci navštívili Výstavu vzdělávání, kde byly
prezentovány nejrůznější obory a nabídky škol v blízkém i vzdálenějším okolí.
Podívali jsme se také na pracoviště Úřadu práce Mělník, přesněji do Informačního a poradenského střediska pro
volbu a změnu povolání. Žáci se zde dozvěděli spoustu zajímavých informací nejen z oblasti následného
vzdělávání, ale především se poučili o problematice pracovního práva. Pracovnice střediska Bc. Ilona Bílková,
DiS., besedovala s našimi žáky o pracovním právu i při své návštěvě školy, a to přímo v hodině věnované volbě
povolání.
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Již na podzim se deváťáci aktivně zúčastnili také
projektového dne, který uspořádala Střední
průmyslová škola stavební Mělník.
V rámci tohoto dopoledne museli žáci prokázat své
vědomosti a dovednosti, za které sbírali pomyslné
„finance“. Za ně poté zkusili projektovat svoji
vlastní stavbu.
Naši žáci se mohou pochlubit jedněmi z nejlepších
výsledků celého dne. Za svou práci byli pochváleni
a odměněni.
Větší část školního roku již uplynula, a tak máme za sebou mimo jiné i několik přednášek a besed s odborníky
z různých oblastí (např. mykologie, cestování), a stejně tak mnoho kulturních představení. Navštívili jsme
například kino nebo divadelní představení pro žáky v angličtině, ale také třeba pražské Rudolfinum. V neposlední
řadě se škola účastní sportovních utkání, mezi kterými důležité místo patří florbalové lize.
Školní rok však ještě zdaleka nekončí, a proto nás mnoho aktivit teprve čeká. Za zmínku určitě stojí Den
spolupráce, organizovaný společně s městem Liběchov, SOU Boží Voda a DDŠ Liběchov, dále Den Země nebo
Den bezpečí, na němž se budou podílet složky Integrovaného záchranného systému a armáda ČR.
Mgr. Jana Tottová a Mgr. Jana Pravdová

Z NAŠÍ ŠKOLKY

www.mslibechov.webnode.cz

Co proběhlo?
POHÁDKOVÝ KARNEVAL (28. 2. 2018)

Sluníčko už pěkně rozehřálo led a sníh,
sněženka nám z trávy mává, ptáčci zpívaj ve větvích.
Vyjdeme si na procházku, na hřišti si budem hrát,
z písku hrady postavíme, ahoj jaro, pojď si hrát!

Ve středu 28. 2. se v naší školce uskutečnil dětský karneval na téma „Pohádky“. Děti ze všech tříd si ráno přinesly
krásné masky a mohl tak začít ten pravý karnevalový rej. Nejdříve se představily všechny masky: princezny,
kočičky, vodníci, čertice, Pat a Mat a mnoho dalších. Pak se všechny děti přemístily do tělocvičny, kde si zahrály
hry. Soutěžily v různých disciplínách a samozřejmě nechyběla ani diskotéka. Tečkou za příjemným dopolednem
byla sladká odměna. Jedna z maminek nám dokonce upekla linecké cukroví. Z dětských očí zářila radost
a spokojenost. Děkujeme rodičům za spolupráci a přípravu masek.
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PROJEKT „ČTEME DĚTEM“
Čtení dětem je velice důležité. Nejde jen o rozvoj řečových dovedností dítěte a rozšiřování slovní zásoby, ale také
o budování sociálních dovedností a schopnosti vcítit se do myšlení někoho jiného. Dítě se nenásilnou formou
seznámí s knihou a vybuduje si tak vztah, který přetrvá až do dospělosti.
Výzkumy mezi předškolní populací dokazují, že děti, kterým rodiče pravidelně předčítali, ve škole lépe prospívají:
mají širší slovní zásobu, udrží lépe pozornost, budují si abstraktní i logické myšlení, mají lepší výslovnost. Nebojí
se knih a rychle se učí vyhledávat nové informace a vědomosti. Malí čtenáři mívají i lepší komunikační
dovednosti. Z těchto důvodů v naší mateřské škole upřednostňujeme čtení z knih před poslechem pohádek z CD.
O všem, co děti vyslechnou, si povídáme a prohlédneme si ilustrace. Čteme denně před odpočinkem.
Proto jsme v měsíci březnu (Měsíc knihy) oslovili několik maminek a zaměstnanců školy, zda by přišli dětem
přečíst pohádku před odpočinkem. Ač nám čtení slíbilo několik lidí, nakonec si udělalo čas jen pár z nich. Z řad
rodičů dětem četly paní Pešková a Lindová, z pracovníků školy si našli čas asistentka pedagoga Andrea Sudková,
Bc. Jan Růžička a zástupkyně ředitelky školy Mgr. Jana Tottová.
Děkujeme všem, kdo se do projektu zapojili. Zároveň doufáme, že v příštím roce se najde více těch, kteří budou
ochotně předčítat a tím přispějí k rozvoji budoucí generace čtenářů.
Co nás čeká?
03. 04.
09. 04.
18. 04.
25. 04.
02. 05.
09. 05.
14. 05.
18. 06.

výukový program „Pozor, jdou k nám kuřátka“, 1. díl (zázrak zrození)
DIVADLO KOLOBĚŽKA – O čarovné vrbě
výukový program „Pozor, jdou k nám kuřátka“, 2. díl
Den Země v ZŠ a MŠ Liběchov
výchovný program se psy „Interhaf“ (přesun z března)
DIVADLO ŠIKULKA – Nepořádný medvídek
Zápis do MŠ od 14:00 hod. (podrobné informace budou na webových stránkách školy)
Princ Bajaja na hradě Kokořín

Důležité upozornění:

Provoz MŠ bude ukončen v pátek 22. června z důvodu rozsáhlé rekonstrukce školy.
Kolektiv učitelek MŠ.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV
VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM LIBĚCHOV POŘÁDÁ

4. ČERVNA 2018 OD 9.00 DO 13.00 HODIN
NA PARKOVIŠTI V CENTRU OBCE
NA AKCI SE PODÍLÍ ARMÁDA ČR
A SLOŽKY INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
UKÁZKY TECHNIKY A PRÁCE ZÁCHRANÁŘŮ
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!
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PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK MODRÁ KOTVA LIBĚCHOV

Modrá kotva hlásí...
V sobotu 10. února 2018 jsme spolu s městem
Liběchov uspořádali tradiční dětský karneval
v Rašínkách. Letos byla ústředním tématem
oblíbená animovaná pohádka Ledové království.
I když se kvůli chřipkové epidemii sešlo o něco
méně dětí než obvykle, na parketu se objevilo
plno krásných masek. Tanec i připravené hry
a soutěže si děti náramně užily.
Chtěli bychom poděkovat všem příchozím za
účast a také rodině Žáčkových za technickou
podporu akce.
Za přístav Modrá kotva
Bc. Marie Kubecová
P. S. Více fotek naleznete na našich webových stránkách http://modrakotva.skauting.cz/
nebo na našem facebooku https://www.facebook.com/modrakotva/.
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LIBĚCHOV SOBĚ – SPOLEK PRO ZÁCHRANU KOSTELÍČKA
V sobotu 19. května 2018 se v Liběchově uskuteční Svatodušní pouť. Jejími organizátory jsou spolek Liběchov
sobě, spolek Vehlovská kaplička a Římskokatolická farnost Liběchov. Jsme velmi rádi, že majitelé liběchovského
zámku souhlasili s možností uspořádat část programu Svatodušní pouti právě v jeho areálu a v přilehlé zahradě,
která v minulosti bývala dějištěm mnoha kulturních a společenských událostí. Spolek slíbil, že za tuto
mimořádnou příležitost dle svých možností pomůže s úpravou a úklidem těchto prostor. Tři již uskutečněné
březnové brigády jsou důkazem toho, že se spolupráce daří. Majitelé zámku a členové spolku srdečně děkují všem,
kdo dosud jakkoliv pomohli.
Při brigádách dobrovolníci vyhrabovali trávníky, odváželi větve
z ostříhaných habrových živých plotů a posbírali také několik kbelíků
skleněných střepů z vytlučených oken, ale i z nespočetných lahví od
alkoholu. Kromě toho brigádníci čistili Kašpárku, starou cestu spojující
Liběchov s Vehlovicemi, která bude opět sloužit veřejnosti a přivítá
v květnu i poutníky ke kostelu sv. Ducha. Termín příští brigády v zámecké
zahradě upřesníme na webu spolku www.kostelicek.eu i na našem
Facebooku. Všechny, kdo chtějí přiložit ruku k dílu, zveme také na
sobotní brigády při úklidu interiéru zámku 5. a 12. května.
Zapotřebí budou hlavně kbelíky, hadry a smetáky. Pojďte se s námi pustit do práce, těšíme se na vás!

O SVATODUŠNÍCH SVÁTCÍCH, zvaných také Letnice, přesně padesát
dnů po Velikonocích, se poutníci vydávali ke kostelům zasvěceným sv.
Duchu. Pamětníci vzpomínají, že procesí chodívalo v tento den také
k liběchovskému kostelíčku. A církevní tradice mívala i svůj světský
doprovod: po mši následovala lidová veselice s atrakcemi pro děti
a pouťovými stánky. Abychom upozornili na nutnost záchrany kostelíčka,
rozhodli jsme se tuto tradici oživit. Proto již od loňska spolupracujeme se
spolkem Vehlovská kaplička a Římskokatolickou farností Liběchov na
obnově Svatodušní pouti, která proběhne v Liběchově v sobotu 19. května
2018. Záštitu nad akcí převzalo na naši žádost Ministerstvo kultury ČR
a velkou poctou je pro nás i přislíbená návštěva opata Strahovského kláštera,
J.M. Michaela Josefa Pojezdného, O. Praem., který bude celebrovat mši
svatou. Doprovodí ji Litoměřický chrámový sbor a žesťový kvintet.

V dubnu si připomínáme smutné výročí požáru kostela sv. Ducha v noci ze 13. na 14. dubna 1966.
Při této příležitosti se v sobotu 14. dubna 2018 v 15.30 hodin uskuteční na místním hřbitově

VZPOMÍNKOVÝ AKT U PAMÁTNÍKU KARLA HYACINTA VILLANIHO A RODINY VEITHŮ,
zbudovaného na opravených hrobech, v nichž jsou uloženy jejich ostatky, původně pohřbené v kryptě kostelíčka.
Po pietním aktu se sejdeme na kávu v Restauraci U Přemysla.
Mše svatá za rody Villaniů a Veithů bude sloužena tentýž den v kostele sv. Havla od 17.00 hod.
Přijďte spolu s námi věnovat vzpomínku těm, kdo se zasloužili o rozkvět Liběchova, a připomenout si,
že o dědictví, které nám zanechali, je třeba pečovat, aby i budoucí generace mohly obdivovat onu důstojnou krásu,
ze které dýchá historie.
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SPORTOVNÍ KLUB LIBĚCHOV, z. s.
Oddíl stolního tenisu
Vyvrcholením každé sezóny jsou regionální přebory
mládeže v kategoriích jednotlivců. Letos se uskutečnily
v neděli 18. března ve sportovní hale v Neratovicích.
Dopoledne se hrály zápasy nejmladšího a staršího
žactva, odpoledne patřilo mladším žákům a dorostu.
Náš oddíl měl své zastoupení v každé kategorii.
Za nejmladší a mladší žáky bojovali Johanka Vítová
a Jiří Ryšavý ve dvouhrách a společně hráli čtyřhry. Do
bojů o medaile se jim zatím nepodařilo zasáhnout, účast
v soutěži přesto oběma dala cenné zkušenosti, které
v budoucnu jistě zúročí.
V kategorii staršího žactva nás reprezentovali Katka Strnadová, Dominik Pokorný a Jan Feix. Katka s Dominikem
získali stříbrné medaile za 2. místo ve čtyřhrách, ve dvouhrách na stupně vítězů nedosáhli.
V kategorii dorostu Dominik Pokorný s hráčem z Nelahozevsi obdržel bronzovou medaili za 3. místo ve čtyřhrách,
zatímco ve dvouhrách se hráčům nedařilo a mezi nejlepší se neprobojovali. Také pro starší hráče je účast v soutěži
zdrojem nových herních zkušeností, které mohou uplatnit v dalších zápasech.
Dlouhodobá okresní soutěž žákovských družstev je v tomto okamžiku již dohrána. Naše družstvo v ní nakonec
obsadilo 5. místo, zvítězilo družstvo Neratovice A, které vyhrálo všechny jednotlivé zápasy.
Družstvo mužů je zatím na 11. místě, do konce soutěže mu zbývají ještě čtyři utkání.
Marie Nesměráková
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Fotbalovému oddílu začínají ostré soutěžní zápasy. Přinášíme proto aktualizované tabulky zápasů:
MUŽI
MISTRÁK

sobota 24. 3.

15:00

TJ EMĚ Mělník – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 1. 4.

15:00

AFK Veltrusy – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 8. 4.

10:30

SK Liběchov – PTZ Nelahozeves

MISTRÁK

sobota 14. 4.

16:30

TJ Řepín – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 22. 4.

10:30

SK Liběchov – TJ Vehlovice

MISTRÁK

neděle 29. 4.

17:00

Čechie Kralupy – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 6. 5.

10:30

SK Liběchov – TJ Kly B

MISTRÁK

neděle 13. 5.

17:00

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
ml. ŽÁCI

MISTRÁK

neděle 8. 4.

10:00

SK Mšeno – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 15. 4.

9:30

TJ Sokol Libiš – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 22. 4.

15:00

SK Liběchov – AFK Eletis Lužec

MISTRÁK

neděle 29. 4.

14:30

SK L. Kostelec – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 6. 5.

15:00

SK Liběchov – FK Kralupy 1901

MISTRÁK

neděle 13. 5.

15:00

SK Liběchov – SK Mšeno

MISTRÁK

neděle 20. 5.

15:00

SK Liběchov – TJ Sokol Libiš

MISTRÁK

neděle 27. 5.

13:00

AFK Eletis Lužec – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 3. 6.

15:00

SK Liběchov – SK L. Kostelec

MISTRÁK

sobota 9. 6.

14:30

FK Kralupy 1901 – SK Liběchov
PŘÍPRAVKA
SK Liběchov – SK Postřižín

MISTRÁK

neděle 8. 4.

MISTRÁK

sobota 14. 4.

MISTRÁK

neděle 22. 4.

13:00

SK Liběchov – Čechie Kralupy B

MISTRÁK

neděle 29. 4.

13:00

SK Liběchov – TJ EMĚ Mělník B

MISTRÁK

sobota 5. 5.

11:30

TJ Řepín – SK Liběchov

MISTRÁK

sobota 12. 5.

15:00

SK Postřižín – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 20. 5.

MISTRÁK

sobota 26. 5.

10:00

Čechie Kralupy B – SK Liběchov

MISTRÁK

sobota 2. 6.

11:00

TJ EMĚ Mělník B – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 10. 6.

10:00

SK Liběchov – TJ Řepín

13:00

volno

volno
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Dějiny Liběchova v datech (2)
Středověk (pokračování)
1396 Jan Kalivod z Liběchova.
Známe jeho znak: Nad helmou kotouč s žebříkem (nebo šachovnice) a kytou (kytka s peřím
složeným na způsob vějíře).
August Sedláček, Českomoravská heraldika, 1925.
1399 Jirgl (Jirkl) z Liběchova (snad).
Dorota Jirklová, patrně manželka, zmiňována ještě roku 1454.
1403 Jan Prudota (Prudent) z Veitmile
(z Liběchova) (připomínán ještě roku 1406).
V červeném štítě mlýnský kámen, tzv. žernov, který
souvisel s přídomkem Veitmile, čili „ze vzdáleného
mlýna“ (německy weit – daleko, die Mühle – mlýn).
Jedná se tedy o tzv. mluvící erb. Lze ho nalézti ve věži
zámku Blatná, na okně Vlašského dvora v Kutné Hoře
a v Chomutově. Vyobrazen také na Klaudiánově mapě,
nejstarší tištěné mapě Čech z roku 1518 (Wikipedie).
1414 Škopkové z Dubé, nejprve Jindřich Škopek
starší, hofmistr a oblíbenec Václava IV., ochránce
Mistra Jana z Husi (v literatuře uváděný Husův pobyt
v Liběchově po vyhlášení interdiktu nad Prahou roku
1411 považují ovšem renomovaní historikové za
fabulaci). Patřily mu mj. hrady Úštěk, Mašťov
a Ergberk (k Úštěku, jádru držav, posléze Liběchov
připojil). Po smrti svého otce stejnojmenný syn
Jindřich Škopek mladší (zemřel roku 1415).
1415 Aleš Škopek a jeho sestra Alžběta (v únoru
1416 jsou prokazatelně patrony liběchovského
kostela, Aleš majitelem ještě roku 1423). Po vydání
kompaktát (1436) sloužil liběchovský kostel
utrakvistům (kališníkům, přijímajícím pod obojí
způsobou, lat. sub utraque specie).
Heraldickou figurou erbu Škopků z Dubé
(společného s Ronovci) je ostrev, hrubě opracovaná
větev se zbytky suků, používaná jako primitivní
žebřík, zejména při dobývání hradů (die Ronne je
staroněmecký název pro ostrev).
Aleš Škopek z Dubé
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1440 je tvrz opět v rukou pánů z Liběchova.
1450 V polovině 15. století se o liběchovské zboží dělilo více držitelů, jmenovitě Pavel a Matěj, synovci Hereše
z Hrádku (nad Zámostím), pokud v záznamu či jeho výkladu nedošlo k záměně s Libichovem (dnes vesnice
u Mladé Boleslavi, součást Dobrovic).
1455 Zikmund Liběchovský (domněnku, že byl synem či alespoň příbuzným Jirgla z Liběchova, nelze ověřit).
Prvý z místních vladyků (tj. zemanů, což je nejnižší šlechtický titul v hierarchii: vladycký stav, rytířský stav,
panský stav) s přízviskem Liběchovský a s vyobrazením jelena v erbu. Manželkou Dorota Liběchovská
z Kvítkova. Ze Zikmundovy doby poprvé písemně doložena liběchovská tvrz, byť se o její podobě nic
prokazatelného neví (patrně byla již z kamene) a jakkoli tvrz (patrně dřevěná) existovala již dříve, ještě v době,
kdy o vsi nejsou žádné konkrétní pramenné zmínky.
Rok 1488 je poslední, kdy lze existenci Zikmunda Liběchovského doložit.
1455 Zikmund z Liběchova.
Po Zikmundovi Liběchovském se s žádným jeho potomkem či příbuzným
v Liběchově už nesetkáme. Doby pobělohorské se rod se znakem jelena patrně
nedočkal.
August Sedláček ovšem reprodukuje štít s polovinou jelena ve skoku doprava
Jindřicha a Vácslava z Liběchova ještě z poloviny 16. století.
1477 Zikmund z Liběchova (týž z r. 1455)
ve znaku stojící jelen barvy stříbrné v modrém.
1556 Jindřich z Liběchova a
1566 Vácslav z Liběchova.
Půl jelena ve skoku doprava na štítě i nad helmem, barvy stříbrné v modrém.
August Sedláček, Atlas erbů a pečetí české a Moravské středověké šlechty,
reprint Academia 2001 a August Sedláček, Českomoravská heraldika, 1925.
Sklonek 15. století - Majitelem Mikuláš Skákalík ze Chcebuze (přesné datum
změny držby neznáme) a záhy Jan Vchynský ze Vchynic (přesné datum změny
držby rovněž neznáme). V kupní smlouvě se tehdy výslovně hovoří o tvrzi, dvoře,
dvou krčmách a také o mlýnu, pánové Dušane a Břéťo.
-jk-

Z výtěžku prodeje duplicitních knih a z příspěvků
zakupujeme knihy nové. Nyní si můžete vypůjčit
i zcela aktuální tituly, například:

Knihovna v prostorách liběchovského
infocentra má otevřeno každou středu
od 16 do 19 hodin.

Milan Kundera: Směšné lásky
Fredrik Backman: Muž jménem Ove
Samuel Bjørk: V lese visí anděl
Tereza Boučková: Šíleně smutné povídky a další...
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KRONIKA LIBĚCHOVA, POKRAČOVÁNÍ ZÁPISU VLADIMÍRA DOUBKA Z ROKU 1981
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Srdečně Vás zveme na oslavy

Den Země
v Ješovicích

Dne dětí

se letos uskuteční
v neděli 15. dubna.

Brigáda bude zaměřená
na další etapu úpravy
ješovické návsi.

2. června 2018
na hřišti v Liběchově

Sraz účastníků v 9.00 hodin
u lípy.

3. června 2018

S sebou si vezměte pracovní
rukavice. Potřebovat budeme
zahradnické nářadí: hrábě,
lopaty, rýče.
Na závěr si jako každý rok
upečeme špekáčky.

na hřišti v Ješovicích,
kde bude spojen s již tradiční kulinářskou soutěží

Ješovický koláček.

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
8. ČERVNA 2018.
Příspěvky a obrazové přílohy (v min. 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

Období:
cca od 21. května
do 15. června.
Práce na dohodu.
Plat 100 Kč/hod.

Kontakt:
Ing. Pavel Kirschner
Pod Kostelíčkem 86
277 21 Liběchov
tel. 734 858 243
pkir@seznam.cz
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