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Vážení spoluobčané a milí čtenáři zpravodaje,
ráda bych Vás přivítala po prázdninách, které nás tentokrát překvapily nezvykle horkým počasím. Letošní letní
měsíce přesto nebyly jen dobou dovolených a odpočinku, ale především obdobím, do kterého se soustředily
některé větší projekty. V obvyklém přehledu jsem se pokusila shrnout nejdůležitější aktuality, ať už jde o akce
ukončené, nebo o události, které nás teprve čekají. Přeji Vám všem hezké podzimní dny.
Vladimíra Zralíková, starostka města
 Mateřská škola Liběchov získala nové prostory, které konečně – na rozdíl od dřívější školky v prvním patře –
plně vyhovují hygienickým a bezpečnostním normám. Stavební práce v nových učebnách a v okolí školy
pokračují podle harmonogramu.
 Byly dokončeny přechody pro chodce v Rumburské ulici, a to včetně autobusové zastávky u Akademie věd,
parkovacích míst u hřbitova a stání pro kontejnery na tříděný odpad tamtéž.
 Turnhalle (budova obchodního střediska) má po letech novou fasádu. Stav před rekonstrukcí a poté, co bylo
odstraněno lešení, dokumentuje výstava fotografií v chodbě obchodního střediska. Výstava zachycuje i některá
další místa, která se v uplynulých čtyřech letech výrazně proměnila.
 Dne 28. srpna byla zkolaudována opravená stodola v bývalém areálu lesní správy v Litoměřické ulici.
 O prázdninách byly opraveny komunikace vedle Dětského
domova se školou a podél pošty, v Ješovicích se cesta
opravovala již v červnu. V září čeká první etapa oprav také
cesty mezi bytovkami pod školou.
 Na Boží Vodě pokračuje ukládání kabelů nízkého napětí
do země. Omlouváme se všem obyvatelům za ztížený přístup
k jejich domům a dočasně zhoršené životní podmínky.
Průběh stavby, která není v režii města, nemůžeme přímo
ovlivnit, pouze denně upozorňujeme na problémy a termíny.
 V Ješovicích bylo nově zřízeno záchytné parkoviště
v prostoru mezi hřištěm a hospodou Na Vidli, určené hlavně
turistům a houbařům, kterých bývá v sezóně velký počet.
 Plánovaná stavba nové prodejny (řeznictví) se značně pozdržela vinou Povodí Ohře, s. p., které vydalo
nesouhlasné stanovisko s jakýmikoli úpravami stávající nemovitosti, umístěné v zátopové oblasti. Vše se zdárně
podařilo vyřešit a v současné době se čeká už jen na vydání stavebního povolení.
 Liběchovský kalendář na rok 2019 bude k vyzvednutí na konci října opět v papírnictví pana J. Groha.
Uveřejnění fotografií osob tentokrát zkomplikoval nový zákon o ochraně osobních údajů, a proto bude mít
kalendář letos novou podobu – doufáme, že Vás zaujme a že se Vám bude líbit.
 Volby do zastupitelstva města se uskuteční ve dnech 5. a 6. 10. 2018. Více najdete v příloze na s. 13–15.
 Dne 27. 8. se v sokolovně uskutečnilo závěrečné setkání ke Komplexní pozemkové úpravě. Výsledkem úprav je
scelení pozemků, zpřístupnění všech pozemků a převedení většiny komunikací do majetku města.
 Veřejné projednání návrhu nového Územního plánu města Liběchov musí vyhlásit Městský úřad Mělník, Odbor
výstavby a rozvoje. Doufejme, že se uskuteční nejpozději na přelomu října a listopadu.
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 V srpnu se Liběchov několikrát objevil ve sdělovacích prostředcích: 10. 8. byla v Českém rozhlase Střední
Čechy odvysílána reportáž o Kostelíčku; stejnému tématu se věnoval deník MF Dnes již 4. 8.; a nakonec 21. 8.
otiskly Lidové noviny článek o nakládání s odpady, který se také týkal Liběchova.
 Uskutečněné akce: Peace run – Mírový běh (17. 6.), Šerpování žáků 9. třídy a vítání nových školáků (21. 6.),
Povodík (23. 6.), koncert dua Eva a Vašek v sokolovně (1. 7.), Olympiáda trochu jinak v Ješovicích (18. 8.),
Dostaveníčko v sokolovně (18. 8.), Fotbalový zápas v Ješovicích (25. 8.), Dny evropského dědictví (7. a 8. 9.).
 Plánované akce: Pohádkový les v Ješovicích (16. 9.), zasazení lípy u příležitosti 100. výročí vzniku
samostatného čs. státu (31. 10.), Svatohavelské posvícení (13. 10.), Lampionový průvod v Ješovicích (7. 11.).

Nová podoba centra
Do konce roku bychom Vám rádi představili dva návrhy nové podoby centra Liběchova a předložili je
k připomínkám. První z nich byl dokončen již vloni a byl připraven k prezentaci veřejnosti. Rozhodli jsme se ale
využít dotaci z EU na pořízení studie veřejných prostranství a iniciovali jsme, aby město Mělník jako obec
s rozšířenou působností (ORP) podalo žádost a vypsalo výběrové řízení pro pět obcí z ORP. Dotaci Liběchov
bohužel nezískal vinou architektů, kteří uspěli ve výběrovém řízení, avšak nezbytný podklad k žádosti o dotaci
dodali i přes opakované urgence až s mnohatýdenním zpožděním. Poté jsme oslovili další architektonické studio,
které nyní dokončuje studii nové podoby centra obce. Výsledkem diskuse s občany nad oběma návrhy bude
zpracování výsledné podoby.

Kostelíček bude patřit Liběchovu

Pitná voda na Liběchovsku

Záměr získat do vlastnictví města Liběchov kostel sv. Ducha,
tzv. Kostelíček, deklarovalo současné zastupitelstvo již v roce
2014. Věříme, že brzy dojde k podpisu kupní smlouvy mezi
zástupci města a současným majitelem památky, Národním
muzeem Praha. Město tak získá nejen mimořádný obřadní,
výstavní a koncertní prostor, ale i místo, které samo o sobě
bude inspirovat k dalšímu využití.
K výraznému posunu v jednání došlo v letních měsících tohoto
roku. Již 11. června jednala starostka města spolu se senátorem
Jiřím Voseckým s vedením Národního muzea a ještě týž den
byl uveřejněn záměr města Liběchov schválit smlouvu
o smlouvě budoucí ve věci koupě kostelíčka a přilehlých
pozemků. Zasedání zastupitelstva bylo okamžitě svoláno na
nejbližší možný termín a 18. června byl podpis zmíněné
smlouvy zastupiteli schválen plným počtem hlasů. Zároveň
byla na účet Národního muzea převedena záloha ve výši
100 000 Kč z celkové částky 420 000 Kč za budovu kostela
a pozemky o celkové rozloze 6 503 m2.
Výsledkem dalšího jednání s Národním muzeem dne 6. srpna
bylo zaslání dvou kupních smluv (kostel a přilehlé pozemky,
samostatné pozemky). Dne 8. srpna jsme smlouvy
s připomínkami právníka města obratem odeslali zpět do
muzea. Na finální podobě kupních smluv se spolu podílí
Národní muzeum, Ministerstvo kultury a Ministerstvo financí.
Smlouvy jsme obdrželi 30. srpna a zastupitelstvo je schválí na
svém příštím veřejném zasedání 12. září.

Již více než rok Vás pravidelně informujeme
o vývoji situace s pitnou vodou v Liběchově
a okolí. Společnost Veolia má v úmyslu
nadměrně čerpat vodu z vrtů v blízkosti
studny na pitnou vodu na Boží Vodě.
Společnost VKM již bez potřebných
povolení i bez souhlasu DSO Boží Voda
provedla zasakovací zkoušky. K plánovaným
čerpacím zkouškám se vyjádřil soudní znalec
a ve spolupráci s ním jsme požádali o pomoc
Ministerstvo životního prostředí.
Odpověď z ministerstva však byla zamítavá.
Před prázdninami jsme obdrželi rozhodnutí,
že Ministerstvo ŽP nemůže nad situací
převzít dohled, protože tento problém není
v jeho kompetenci. Celou věc předalo
k řešení České inspekci životního prostředí,
na jejíž vyjádření nyní čekáme.
Péče o pitnou vodu je v dnešní době
nezbytná. Dobrovolný svazek obcí Boží
Voda, který je majitelem místního vodovodu,
se proto snaží být dobrým hospodářem –
veškerý zisk z vodného investuje zpět do
údržby vodovodního řadu.
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Články na s. 1–2
Ing. et Mgr. Vladimíra Zralíková,
starostka města

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Termíny odečtu vodoměrů

Platby za popelnice – upozornění

Liběchov
Želízy
Chaty Klácelka
Ješovice
Tupadly
Dolní Zimoř

Upozorňujeme občany, kteří hradí poplatek za svoz
komunálního odpadu ve dvou splátkách ročně, že druhá letošní
splátka musí být uhrazena do konce září.

22. – 24. 10.
25. – 26. 10.
27. 10.
29. 10.
30. 10.
31. 10.

Roční poplatek činí 560 Kč za osobu při jednorázové platbě, lze
jej rozložit do dvou splátek po 280 Kč (splatnost 31. 3. a 30. 9.).

V nepřítomnosti ohlašte prosím stav
vodoměru buď telefonicky na čísle
315 697 016 (MěÚ Liběchov),
608 067 095 (J. Barda),
603 755 843 (F. Vašina),
nebo e-mailem: ou@libechov.cz,
nebo vhoďte lístek do schránky Městského
úřadu Liběchov (Rumburská 53).

Srdečně Vás zveme
na výstavu fotografií

Proměny 2014–2018
která se připravuje
v nákupním středisku čp. 142
a ve výloze infocentra

Poplatek je splatný buď v hotovosti do pokladny v kanceláři
MěÚ v Liběchově, nebo bezhotovostně na účet města Liběchov
vedený u Komerční banky Mělník, č. ú. 3120171/0100.
Variabilním symbolem je číslo popisné, nebo číslo evidenční.

Zálohové platby stočného
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. Nejbližší
termín pro další splátku stočného je měsíc listopad.
Pokud platíte stočné formou záloh, dodržujte prosím termíny
splatnosti i domluvenou výši zálohy. Částku, kterou odesíláte při
zálohovém způsobu platby, můžete upravit (zvýšit, nebo snížit)
vždy jen jednou ročně, a sice po květnovém vyúčtování a po
dohodě v kanceláři městského úřadu.
Stočné se hradí na účet č. 43-7151660227/0100 (Komerční
banka). Variabilním symbolem je vždy číslo faktury.

Léto s příměstským táborem
Letní prázdniny jsou pro děti dobou vítaného volna,
mnozí rodiče ale po vyčerpání dovolené obtížně hledají
způsob, jak se o své ratolesti postarat v době, kdy
odpadá vyučování, družina i zájmové kroužky. Pomoci
jim letos měl příměstský tábor pro děti z Liběchova
a okolních obcí, který s podporou dotace z Evropské
unie uspořádalo město Liběchov. Děti se střídaly
v týdenních turnusech a převážně pod vedením učitelů
z místní základní a mateřské školy podnikaly vycházky
a výlety, hrály hry, kreslily... Protože se táborové dění
zaměřovalo na různá témata, například z oblasti
zoologie nebo historie, dozvěděly se také něco nového.
Se zajímavým vyprávěním o exotických zvířatech nebo o minulosti Liběchova za dětmi přišli odborníci
z Uměleckého mlýna Liběchov. Děti se také s jejich pomocí na jeden den staly archeology a mohly se pochlubit
skutečnými nálezy z místní lokality. Zázemí táborovému dění poskytla sokolovna a její blízké okolí. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na chodu tábora a mají zásluhu na tom, že se tu děti nenudily a domů odcházely spokojené.
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ÚDRŽBA MĚSTA A PODĚKOVÁNÍ
Tímto článkem bych chtěl hlavně poděkovat všem
pracovníkům technických služeb, jak stálým, tak i lidem
zprostředkovaným za pomoci Úřadu práce v Mělníku,
a v neposlední řadě vedoucí technických služeb paní Janě
Dvořákové za odvedenou práci v uplynulých čtyřech
letech.
Začátky údržby města po posledních volbách totiž vůbec
nebyly jednoduché, chybělo mnoho základních pracovních
pomůcek pro úklid města, které bylo nutné doplnit. I přes
tyto problémy se s velkým osobním nasazením lidí, kteří
u TS pracují nebo sezónně pracovali, povedlo udělat naše
město mnohem hezčím. Mnoho míst přitom bylo takovou
malou džunglí s ,,krásným“ smetištěm. Vždyť jen na cestě
k vlakovému nádraží pohozené odpadky naplnily sedm
tisícilitrových kontejnerů.
Podobná situace byla
u odbočky k rybárně nebo na zarostlém parkovišti
v centru, v rákosí, které vyrůstalo ze zapomenutých
hromad z výkopku kanalizace. Anebo stráň při výjezdu
z bytovek v ulici Litoměřická, kde bylo mnohaleté křoví
proseté množstvím odpadků. A takových míst by zde bylo
možné vyjmenovat nespočet. Když se rozhlédneme dnes, musíme uznat, jaký kus práce se lidem z technických
služeb povedl. A poděkování patří i Vám občanům, kteří se podílíte na akcích, jako je Den Země.
Všem lidem, kterým není vzhled našeho města lhostejný, patří velké díky!

Odpady a něco o jejich třídění
„Zákon o odpadech ukládá povinnost třídit a recyklovat využitelné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plasty,
karton). Pro podporu tříděného sběru odpadů byla založena společnost EKO-KOM, která zajišťuje systém třídění,
recyklace a využití obalového odpadu. Napomáhá zajistit spolupráci měst a obcí s průmyslovými podniky, aby
mohly být vytříděné obalové odpady dotříděny, upraveny a použity jako druhotná surovina nebo jako zdroj
energie. Systém tříděného sběru funguje tak, že výrobci obalů platí za zajištění zpětného odběru obalů a jejich
následnou recyklaci a využití, za což dostávají značku, tzv. zelený bod. Z těchto peněz se pak financuje podpora
sběru a třídění obalových odpadů ve městech, obcích a v některých sběrných dvorech. Část peněz, kterou města
a obce investují do sběru a svozu odpadu, jim společnost EKO-KOM vrací, aby se jim to vyplatilo.“ (Zdroj:
www.vitejtenazemi.cz)
Z toho plyne, že čím více odpadu občané v obci vytřídí, tím více peněz se do rozpočtu obce vrátí. V současné době
se občané Liběchova a Ješovic finančně podílí na celkových nákladech na svoz komunálního odpadu cca padesáti
procenty. Každý občan zaplatí 560 Kč na rok, a dá se říci, že stejnou částku zaplatí ještě obec za každého občana.
V současné době tříděním odpadu získává město z projektu EKO-KOM nazpět cca deset procent celkových
nákladů, které se pohybují ročně okolo 1 100 000 Kč. Znamená to, že Liběchov získá zpět 100–130 tisíc korun.
Chtěl bych požádat spoluobčany, kteří – ať už z jakéhokoliv důvodu – nechtějí třídit, byť je to škoda, aby
nevhazovali do daných nádob odpad, který do nich nepatří. Svozová firma je pak nevyveze a zaměstnanci technických služeb musí tento odpad zdlouhavě vyndavat a třídit, zatímco by se mohli
věnovat smysluplnějším činnostem. Každý občan má přitom možnost po telefonické
domluvě odložit velkoobjemový odpad přímo v areálu technických služeb, a to např.
i při větších rodinných oslavách, kdy vznikne větší množství odpadu. V nedávné době
třeba proběhla u kostelíčku svatba a několik pytlů s odpadem (viz foto) pak skončilo
v kontejneru na nápojový karton. Je to zbytečné a nezodpovědné! Proto děkuji všem
lidem, kteří odpad třídí, a tím jim není lhostejná ani budoucnost našich dětí.
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Krátké info ke křižovatce
Mnoho lidí se mě ptá na současný stav křižovatky v centru obce, hlavně na černožluté city bloky. Proto bych
situaci rád vysvětlil. Proces usměrnění této křižovatky je velice složitý, jelikož silnice I/9 je ve správě Ředitelství
silnic a dálnic, zatímco silnici II. třídy (směr Štětí) spravuje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.
Obě silnice musí splňovat mnoho norem a je k nim potřebné stanovisko Policie ČR i odboru dopravy krajského
úřadu. Křižovatka se nyní nachází v první fázi změny (přestože její příprava trvala skoro tři roky), která spočívá ve
vyznačení jízdních pruhů dle projektové dokumentace a v osazení vodících city bloků, které mají zajistit
bezpečnost chodců. Tato úprava je schválena na přesně danou dobu (dva roky), během níž se musí zhotovit
kompletní projekt přestavby. Ten zahrnuje vytvoření řádného přechodu pro chodce, zálivů zastávek, obrubníků
(nahradí city bloky), dlažby a řádného vodorovného i svislého dopravního značení. Projekt by měl být částečně
uznatelný ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Momentální rozložení city bloků tedy dává tušit, kde se pak
bude nacházet obrubník. Ve zkušebním provozu se mimo jiné zjišťuje, jestli se v místě netvoří enormní kolony.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Liběchov informuje
Letošní extrémně suchý rok nám dává opravdu zabrat. Voda mizí před očima, vše je vyprahlé a pak stačí
sebemenší příčina ke vzniku požáru. Z tohoto důvodu bylo také na základě výstrahy Českého
hydrometeorologického ústavu dne 23. července 2018 vyhlášeno tzv. nebezpečí požáru, které platilo pro území
Středočeského kraje. Toto nařízení Středočeského kraje stanovuje, která místa jsou riziková a jaké činnosti jsou
v těchto místech zakázány. Detailní informace můžete nalézt na webových stránkách https://pkr.krstredocesky.cz/pkr/. V tuto dobu však již opět funguje na stránkách HZS ČR Středočeského kraje tzv. evidence
pálení (http://www.hzscr.cz/hzs-stredoceskeho-kraje.aspx), kterou by měl každý, kdo chce rozdělávat oheň,
vyplnit. Jedná se o oznamovací povinnost, nikoliv
o žádost. Jde o to, že příslušné
operační středisko hlášenku zaeviduje,
a nedochází pak k planým výjezdům
hasičů. I když v současné době je
pálení možné, přesto apeluji na
dodržování zásad bezpečnosti.
Letos liběchovská jednotka vyjížděla
k jedenácti událostem, z toho jednou se
podílela
na
likvidaci
požáru
v Ústeckém kraji a v nedávné době
také na likvidaci rozsáhlého požáru
polí za obcí Cítov, kde bylo nutno
použít i dýchací techniku.
Dobrovolní hasiči chodí do běžných zaměstnání a výjezdů se účastní ve svém
volném čase, a proto jim za jejich nasazení patří velké poděkování. Celkově
v letošním roce na území ČR bylo vidět, jak jsou tyto jednotky důležité,
protože při enormním množství požárů či jiných událostí a jejich rozsahu není
možné vše pokrýt profesionálními jednotkami. To bylo v našem katastru vidět
i v loňském roce při orkánu Herwart, který v ČR napáchal škody za 1,37
miliardy korun. A nebýt jednotek dobrovolných hasičů, trvala by likvidace jeho
následků mnohem déle, včetně zprůjezdnění komunikací.
(Na fotografii vpravo: Letošní čarodějnici vyrobily děti)

Články na straně 4–5: Jan Rodr, místostarosta města a velitel JSDH
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Zprávy o dotacích a dalších chystaných projektech
Volební období končí, a tak mi dovolte v pravidelném článku o dotacích a projektech udělat malé shrnutí. Vy z Vás,
kdo se zajímáte o rozvoj obce, jistě víte, že na stránkách www.libechov.cz je v sekci Městský úřad – Vyhlášky,
zákony a rozvojové dokumenty strategický plán rozvoje obce z ledna 2015 schválený zastupitelstvem. Řada aktivit
z různých oblastí, které jsou v něm uvedeny (rekonstrukce chodníků, bezpečnost obce, péče o zeleň, rekonstrukce
budov v majetku města, rekonstrukce školy, péče o památky, péče o cestovní ruch…) a jejichž realizace posouvá
obec kupředu, se podařilo připravit a zrealizovat za 3,5 roku. Celkem jsme z dotací realizovali 19 projektů a získali
přes 23 milionů Kč, což je 1,5 násobek ročního rozpočtu. Pokud vyjdou další připravované žádosti na byty a sběrný
dvůr, získáme na rozvoj dalších 25 milionů korun.
Považuji to za úspěch a věřím, že to takto vnímá řada z Vás. Viditelné výsledky projektů a pozitivní ohlasy občanů
jsou tím, co mě při práci místostarostky těší a naplňuje. Na druhou stranu se občas musím potýkat i s negativními
reakcemi lidí, které jsou bohužel často založeny na nepravdivých informacích. Škoda, že se veřejných zasedání
zastupitelstva účastní tak málo občanů – pak by se jistě nemohly šířit různé „zaručené zprávy“, jako například že
novou školku stavíme ve sklepě, ve vlhku a tmě, že ji nestihneme postavit do příchodu dětí a podobně.
Pro zajímavost uvádím několik fotografií stavu před a po realizaci projektů podpořených z dotace.

Obnova
křížové cesty
před realizací

a po realizaci

Školní budova
před opravami

Nová fasáda
a vstup,
vlevo v přízemí
nová školka
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Původní prostory školních šaten

Nová umývárna školky

Fasáda Turnhalle před opravou

Fasáda po opravě

Přechod u hřbitova – před

a po realizaci
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Z aktuálních realizací dotačních akcí
ŠKOLA, ŠKOLKA, TĚLOCVIČNA ─ Mateřská školka v nových prostorách byla zprovozněna 10. září. Nové
odborné učebny základní školy, které se budují z dotace EU, mají být dle smlouvy o dílo hotové do konce listopadu.
Po dokončení budou sloužit žákům, ale dle zájmu i veřejnosti pro pořádání kurzů (např. počítačové kurzy pro
seniory). Hrubé stavební práce budou do zahájení školního roku hotové a v učebnách samotných budou probíhat
dokončovací práce a instalace nábytku. Poté se venku začne budovat domek s WC pro potřeby školky, herní prvky
a venkovní učebna se skleníkem, dále nové oplocení a sanace opěrné zdi u příjezdové cesty. Rekonstrukce
tělocvičny bohužel vinou zhotovitele celý červenec a část srpna stála, po našich urgencích firma konečně opět
nastoupila a práce pokračují uspokojivě. Dle smlouvy o dílo potrvají do října.
PŘECHODY PRO CHODCE ─ Podařilo se dokončit stavbu přechodů pro chodce. Chybí instalovat zastávkový
přístřešek u Akademie věd. V současné době se ještě pracuje na veřejném osvětlení, kde navazujeme na lampy
osazené v roce 2016 podél nového chodníku.
OPRAVA FASÁDY NÁKUPNÍHO STŘEDISKA ─ Z nově opravené fasády Turnahalle je už odstraněno
lešení. Pracovnice památkové péče jsou nadšené, podle svých slov se s takto precizní prací dlouho nesetkaly a chtějí
nás uvést ve své ročence. A opět musím vyvrátit jednu nepravdivou informaci – zedníci tu opravdu nejsou placeni
od hodiny. Rekonstrukce je neskutečně složitá, proto i časově náročná. A možná už ani nevíte, jak fasáda před tím
vypadala a kolik okrasných prvků a detailů se navrátilo zpět.
SOKOLOVNA ─ Jak jsme již psali posledně, město uspělo s žádostí o dotaci na sokolovnu z programu Zelená
úsporám. Získali jsme více než 2 miliony korun na zateplení fasády, půdy a na výměnu oken a dveří. V průběhu
října je třeba připravit výběrové řízení, aby bylo možné na jaře 2019 zahájit realizaci.
SBĚRNÉ MÍSTO / DVŮR ─ Připravujeme projektovou dokumentaci. Nový sběrný dvůr vznikne v místě starých
plechových hangárů v areálu bývalé lesní správy. V minulém týdnu musely být provedeny hydrogeologické vrty
podloží. O dotaci chceme žádat na přelomu roku 2018 a 2019.
SOCIÁLNÍ BYDLENÍ ─ Aktuálně jsme podali žádost o dotaci na 12 bytových jednotek, které by měly vzniknout
v budově bývalé mateřské školky a sloužit občanům města. Celkové náklady na tento projekt jsou cca 21 mil. Kč.
PÉČE O ZELEŇ ─ Je provedeno geometrické zaměření několika lokalit a provádí se dendrologický průzkum.
Následně po vyhotovení projektové dokumentace budeme žádat o dotaci na revitalizaci a novou výsadbu zeleně
v extravilánu obcí Liběchov i Ješovice.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ─ Obdrželi jsme Rozhodnutí o poskytnutí dotace z EU (přes Místní akční skupinu
Vyhlídky) na příměstský tábor pro děti. Dotace přes 800 tisíc Kč umožní, aby mohl být realizován i o jarních
prázdninách a také v létě v roce 2019 a 2020. Letos se tábor uskutečnil o letních prázdninách v liběchovské
sokolovně.
PŘECHOD U POŠTY A ÚPRAVA PROSTORU PŘED MĚSTSKÝM ÚŘADEM – Na tuto etapu, jejíž
projektová příprava byla spojena i s veřejným projednáním, je vydané stavební povolení. Zahrnuje úpravy přechodu
pro chodce, předláždění chodníků a prostoru před úřadem kamennou dlažbou a úpravu zdi náhonu. Realizace je
spojena s ŘSD, které nám po jednání zrealizuje ostrůvek u přechodu a kamenné obruby lemující budoucí nové
chodníky v rámci kompletní rekonstrukce silnice I/9, kterou má ŘSD dlouhodobě v plánu a finišuje s jejími
přípravami. Na realizaci hledáme vhodný dotační titul. Náklady na revitalizaci tohoto prostoru jsou cca 5 mil. Kč.
Přeji i nadále dotacím úspěch!

Ing. Pavla Veverková, místostarostka města

„SPOJUJEME MOSTY“
Město Liběchov Vás srdečně zve ke společnému dokončení lávky pro pěší na cestě mezi alejí
a sokolovnou. Každý z Vás bude mít možnost připevnit k lávce vlastníma rukama prkno, které pak
na kovovém štítku ponese Vaše jméno. Pod odborným dohledem mohou přiložit ruku k dílu i děti.
Pro děti dále připravujeme práci s přírodninami.
Akce se uskuteční ve dnech 1., 2. a 3. 10. 2018, vždy od 16.00 hodin. Sraz u sokolovny.
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Proč opouštím starostku a její tým
Vážení spoluobčané,
před devíti lety jsem se začal intenzivněji zajímat o místní dění a chtěl jsem se
zapojit aktivně do správy obce. Přemýšlel jsem o svých dětech, o tom, v jakém
neutěšeném prostředí v Liběchově žijí. Přemýšlel jsem o škole, ve které bylo čím
dál méně dětí, a bylo mi těžko, když jsem poslouchal dotazy známých
a kamarádů, kteří přijeli za mnou na návštěvu a ptali se, proč to u nás nevypadá
jako v jiných, tenkrát již opravených obcích v dobách hluboké totality, proč se
nic neopravuje atd.
Okolnosti byly takové, že jsme s několika přáteli, kteří jako já nebyli spokojeni s tím, jak to u nás vypadá a co se
u nás v Liběchově spíše neděje, než děje, vytvořili kandidátku a v počtu tří lidí jsme se v roce 2012 zařadili mezi
zastupitele obce. Nebudu vykládat, jaká tenkrát panovala atmosféra, co nám bylo, či nebylo umožněno. Kdo se
zajímá, ten byl v obraze. Pro řadu Liběchováků jsme byli neznámí, nevěděli, co od nás čekat. Ruce jsme k práci
rozhodně volné neměli, ale iniciovali jsme některé změny a snažili se pomáhat, kde to šlo. Pár věcí se podařilo, ale
co si budeme nalhávat, bylo to slabé. Kompetence chyběly a, otevřeně řečeno, vedením obce naší velikosti je
především starosta, který jako jediný uvolněný musí táhnout a udávat směr. Musí motivovat ostatní k samostatné
činnosti.
Bylo proto velkým zadostiučiněním, když se po posledních volbách v roce 2014 podařilo sestavit koalici a zvolit
za starostku neúnavnou a energickou Vlaďku Zralíkovou. Po počátečních nepříjemnostech s přebíráním vedení
Liběchova jsme konečně mohli začít pracovat na různých projektech, které chyběly v šuplíku. Žádalo se o dotace
ve všech oblastech, kde to bylo možné. To byla doména Pavly Veverkové, která žádosti připravovala. Jan Rodr
pak z pozice druhého místostarosty pečoval o pořádek a čistotu v obci. Co vše se podařilo, je snad vidět.
Na komentář k ostatním zastupitelům tu bohužel není prostor, jen mi tedy dovolte zmínit, že v takhle dobré
a spolupracující partě lidí byla radost být. A rozhodně to neznamená, že bychom se nikdy nepřeli, že bychom se na
všem shodli. Skvělé je, že zastupitelé pocházející původně ze tří různých kandidátek nakonec začali táhnout za
jeden provaz.
V mém profesním životě však nastaly postupem času změny, které měly za následek mé stále častější cestování.
Právě moje pracovní vytížení mě nakonec přimělo udělat nelehké rozhodnutí a již nekandidovat. Necítil jsem se
dobře, když jsem nemohl v zastupitelstvu pracovat naplno, nerad dělám věci jen napůl.
Děkuji za Vaši důvěru, kterou jsem v minulých letech měl. Děkuji za pozitivní i kritické připomínky v průběhu
těch let. Děkuji za smysluplné diskuse.
Přestože tedy tým starostky Vladimíry Zralíkové opouštím, plně podporuji její kandidátku Pokračujeme společně.
Věřte, že tuto starostku nám mnoho lidí závidí. Doufám, že bude současnému zastupitelstvu umožněno pokračovat
a dotáhnout do konce všechny rozpracované projekty. Dát Liběchov do pořádku. Přemýšlejte prosím nad tím, co
slyšíte, a když Vám něco nesedí, zeptejte se. Pomluv a nepravd jde po Liběchově v posledních měsících spousta.
Choďte na zastupitelstva, jsou jednou za čas, a přesvědčte se sami, že dosavadní tým stojí za to podpořit i ve
volbách!
Kamil Janatka

Město Liběchov vás srdečně zve k oslavě 100. výročí vzniku
samostatného československého státu.
VE STŘEDU 31. ŘÍJNA 2018 V 16.00 HODIN
BUDE NA KOSTELÍČKU ZASAZENA VÝROČNÍ LÍPA,
která se stane součástí památné lipové aleje.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV
První školní den letos pro liběchovské školáky nastal v pondělí 10. září, po rozsáhlé rekonstrukci budovy, která
dětem o několik dní prodloužila prázdniny. Poprvé doprovodili rodiče do vyzdobené učebny také třináct prvňáčků,
jimž se po celý školní rok bude věnovat paní učitelka Mgr. Eliška Týlová za pomoci asistentky pedagoga paní Marie
Polákové. Když se deset minut před osmou ozvalo zvonění, seděli už nejmenší školáci ve svých lavicích. Na
uvítanou zde na ně čekaly učebnice a balíček spřátelené firmy Bovys, který obsahoval fixy, pero a zmizík, dále
ovocná pitíčka a rozvrh hodin. Od školy děti obdržely také úkolníček, omalovánky a knížku pro začínající čtenáře,
kterou jim při slavnostním zahájení výuky předaly ředitelka školy Mgr. Jana Pravdová a starostka města Ing.
Vladimíra Zralíková. Po krátkém přivítání dětí v první třídě a úvodním slově ke školákům i jejich rodičům zavítaly
pak ještě do dalších tříd, aby společně zahájily nový školní rok také se staršími dětmi.
Novým i stávajícím žákům liběchovské základní školy přejeme
snadné zvládání učiva a dobré vztahy se spolužáky. Rodičům
pak hodně sil, trpělivosti a také radosti z úspěchů, kterých děti
během školního roku budou dosahovat.
Upozorňujeme všechny rodiče a návštěvníky školy, že další
etapa rekonstrukce budovy ještě stále pokračuje. Až do
listopadu je potřeba dbát zvýšené opatrnosti při pohybu
v prostorách školy. Odměnou za malé nepohodlí bude už brzy
nová tělocvična, učebna jazyků, učebna pro výuku chemie
a přírodopisu, přibydou i dílny a cvičná kuchyňka, zahrada
a skleník s venkovní učebnou. Dětské hřiště se rozšíří o nové
herní prvky.
První školní den čekal také naše nejmenší. V nově vybudovaných prostorách mateřské školy v přízemí školní
budovy, zkolaudovaných 4. září 2018, vznikly dvě prostorné herny a šatna. Každá třída má nyní svou vlastní
umývárnu a toalety, vybavením i umístěním odpovídající platným předpisům. Nejvyšší možná kapacita školky je 56
dětí, tedy po dvaceti osmi ve třídách Berušek a Motýlků. Školku i nadále vede zkušená učitelka paní Marcela
Steinzová, celkem se tu o děti starají čtyři plně kvalifikované učitelky a jedna asistentka pedagoga, bezproblémový
chod školky pomáhá zajistit paní uklízečka. Školka je v provozu od pondělí do pátku, vždy od 6.30 do 16.30 hodin.
Zápis do mateřské školy je podle zákona plánován na termín v rozmezí 2. – 16. května 2019.
A jaký byl první den? Děti se seznamovaly s novým prostředím, úplným nováčkům občas ještě ukápla slza. Hračky,
společnost dalších dětí i trpělivý přístup paní učitelek ale určitě brzy zahnal všechen smutek i obavy.
Také našim „školkáčkům“ i všem dospělým, kteří je tímto obdobím života provázejí, přejeme do nového školního
roku všechno nejlepší, hodně radosti ze společných her i z poznávání a učení.
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Z NAŠÍ ŠKOLKY

www.mslibechov.webnode.cz
Co proběhlo?
LETEM VČELÍM SVĚTEM
Ve středu 13. června nás navštívila Mgr. Rajmanová s poutavým
programem „Letem včelím světem“. Celou dobu děti provázela krásná
pletená včelka, kterou děti nejprve popsaly. Následně si ukázaly včelu
v jednotlivých stádiích vývoje a strukturu včelího společenství. Dále
pokračovaly praktické činnosti formou her, například sběr pylových
zrníček, přenášení nektaru pomocí brčka. Zkoušely si včelařské kukly,
prohlédly si vnitřek úlu, ochutnávaly med. Program byl pro děti nejen
přínosný, ale i zábavný.
PRINC BAJAJA NA HRADĚ KOKOŘÍN
V pondělí 18. června jsme se autobusem vydali na hrad Kokořín. Děti
přivítal veselý šašek a provázel je celou pohádkou. Princ v plné zbroji
nasedl na skutečného koně a ukázal nám jak bojovat proti drakovi.
Draka hravě přemohl a za odměnu dostal princeznu. Po skončení
pohádky se děti na jednotlivých stanovištích seznámily s dobovými
řemesly a prakticky si je vyzkoušely. Na závěr si prohlédly domácí
zvířátka, dozvěděly se něco o jejich životě a na památku si domů
odvezly malý dárek v podobě rolničky.
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
Školní rok jsme zakončili pasováním předškoláků na školáky. Žáci
deváté třídy budoucí prvňáčky ošerpovali a slavnostně jim předali klíč
od školy. Poté proběhly besídky jednotlivých tříd, na kterých děti
prezentovaly, co se během roku ve školce naučily.
ŠKOLKA V PŘÍRODĚ
Poslední týden v červnu děti odjely na školku v přírodě do Starých
Křečan. Zažily spoustu legrace, pořádaly průzkumné výpravy do okolí,
stavěly domečky pro skřítky. Všechny děti zvládly pobyt bez potíží,
nikdo neplakal. Byly moc šikovné a celý pobyt se vydařil.

Na co se můžeme těšit?
1. 10. Divadlo Koloběžka – Houbařská pohádka
Zábavné odpoledne dětí a rodičů s podzimní tematikou. Termín bude upřesněn.
Kolektiv učitelek MŠ
Děti v liběchovské školce jsou v tomto školním roce rozděleny do dvou tříd podle svého věku a aktuálních potřeb.
Třída Berušek je určena nejmenším dětem ve věku 2–4 roky, které si v klidném prostředí teprve zvykají na
odloučení od rodičů. Poznávají nové kamarády i dospělé a učí se respektovat pravidla většího kolektivu. Jsou
vedeny k tomu, aby se v základních věcech dokázaly samy obsloužit bez pomoci dospělých.
Motýlkové (věk 4–6 let a děti s odloženou školní docházkou) jsou už děti více samostatné, ve skupině vrstevníků
rozvíjejí své schopnosti a učí se novým dovednostem a vědomostem. Budují si své sebevědomí i trpělivost při
řešení složitějších úkolů a konfliktů. Připravují se na vstup do základní školy.
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PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK MODRÁ KOTVA LIBĚCHOV

Modrá kotva hlásí...
Pro náš přístav jsou letní prázdniny každoročně spojeny s táborem. Letos jsme vyrazili do Horažďovic, které leží
necelých 20 km severovýchodně od Strakonic. Tábor stál tak akorát od civilizace a příroda zde byla úžasná. Snad
jen vody v řece Otavě, na jejímž břehu se tábor nacházel, bylo málo, ale i s tím jsme si poradili. Letos jsme se měli
na čtrnáct dní proměnit ve Vikingy a dobývat Ameriku.
Bohužel jsme museli tábor po prvním týdnu předčasně ukončit. V průběhu prvního týdne zemřel náš milovaný
kapitán přístavu Jaromír Kubec – Saddám. Dne 7. 8. jsme se zúčastnili pohřbu a vyprovodili jsme ho na poslední
plavbu.
A co dál? I přes bolest v našich srdcích se nevzdáváme a vyplouváme k novým zítřkům. Již 8. 9. 2018 budeme
spolku Liběchov sobě pomáhat s organizací Dnů evropského dědictví. Dále pak 28. 9. 2018 vyrážíme, jako každý
rok, na závod Napříč Prahou přes tři jezy a nakonec jsme se spolu se skupinou našich nejstarších dětí rozhodli, že
budeme tvrdě trénovat na Svojsíkův závod, abychom se dostali do republikového kola. Svojsíkův závod je
nejprestižnějším skautským závodem konaným v ČR. Pořádá se jednou za dva roky a je určený pro čtyř- až
osmičlenné skupiny dětí ve věku 11–16 let. Tento závod má dlouholetou tradicí. První se konal již v roce 1946.
Skládá se z okresního, krajského a republikového kola. Děti zde zábavnou formou mezi sebou soutěží v rozličných
disciplínách spojených s pobytem v přírodě, ale i s životem v naší společnosti. I když to nebude jednoduché,
budeme se snažit umístit co nejlépe, a třeba se i do republikového kola dostaneme.
Bc. Jaromír Kubec – Kaskadér, Modrá kotva Liběchov
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INFORMAČNÍ PŘÍLOHA LIBĚCHOVSKÉHO ZPRAVODAJE 4/2018
Volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů
a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního
města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí vyhlásil prezident
republiky svým rozhodnutím č. 85 /2018 Sb. ze dne 23. května 2018.
Volby se budou konat

Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14.00 do 22.00 hodin,
v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.
Volební okrsek č. 1 má volební místnost v obřadní síni městského úřadu
na adrese Liběchov, Rumburská čp. 53.
Volební místnost v okrsku č. 2 se nachází v oddělených prostorách restaurace Na Vidli, Ješovice čp. 40.
Voličské průkazy a přenosné volební schránky
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky. Hlasování na zastupitelských
úřadech České republiky a hlasování na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístek je starostou obce distribuován voličům nejpozději tři dny přede dnem voleb (2. října 2018).
V případě, že dojde k jeho poškození nebo ztrátě, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební
komisi o vydání nového hlasovacího lístku.
Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování
Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím
je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů
zastupitelstva obce, který má být v obci volen.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli
volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem
jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to
v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán
hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.
Kdy je hlasovací lístek neplatný
Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena ani volební strana a ani žádný kandidát, dále jsou
neplatné ty, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky,
které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích
lístků do téhož zastupitelstva.
V Liběchově kandidují v komunálních volbách 2018 dvě uskupení. Pro prezentaci každého z nich je v tomto čísle
zpravodaje vyhrazena jedna tisková strana. Materiály na s. 14–15 neprošly před tiskem korekturou a nebyly
žádným způsobem redakčně upravovány ani kráceny. Prostor byl oběma uskupením poskytnut zdarma.
Informace na této straně byly převzaty z materiálů Ministerstva vnitra ČR zveřejněných na webu www.mvcr.cz.
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Dostaveníčko s Bonusem
Spousta z Vás už si jistě oblíbila pravidelná Dostaveníčka s Bonusem Pavla Pilaře. Lze tak soudit z poměrně
vysoké návštěvnosti. Jak by taky ne? Vždyť je to jedinečná příležitost, jak se sejít s kamarády, známými i sousedy
a pobavit se při dobré hudbě. V rámci Dostaveníček se můžete také setkat s milými hosty a známými osobnostmi.
V červenci navštívili naši sokolovnu populární interpreti Eva a Vašek, ve druhé polovině srpna následovalo
Liběchovské léto, kde kromě skupiny Bonus účinkovali Staropražští heligonkáři, Mělnická partička Pavla Pilaře
a Mělničanka. Od 19. hodiny muzika přitvrdila a skupina Bonus hrála i pro mladší věkové kategorie. Zazněla zde
i spousta písniček na přání a ke konci večera, kdy už byla nálada poněkud více uvolněná, se tančil kankán, a dvě
členky realizačního týmu předvedly kulturní
vložku na oblíbenou píseň Šenkýřka, čímž
roztleskaly sál. Tančilo se až do půlnoci, a
myslím, že pro interprety i účastníky to bylo
velmi náročné odpoledne i večer. Klobouk
dolů, jak to všichni v tak horkém dni přežili
ve zdraví! Pokud Vás náš článek naladil, tak
si rozhodně nenechte ujít další Dostaveníčko
s Bonusem již 23. 9. v Besedě! A na závěr
ještě krátký rozhovor s jednou z účastnic:
Kdy jste začala chodit na Dostaveníčka? ─ „Chodila jsem už loni do Ludmily na Mělník a pak někdy na jaře to
začalo tady v Besedě. Ale slyšela jsem, že už to začalo na podzim 2016 na Chloumku.“
Chodí jenom liběchovští, nebo i přespolní? ─ „Jezdí sem i z Mlazic, Mělníka, Štětí, Neratovic i z Prahy nebo od
Loun – no různě. Taky někdy sváží mikrobus účastníky z domovů seniorů v okolí.“
A jak hudební dostaveníčko probíhá? Hraje se k poslechu, nebo i k tanci? ─ „Tancuje se, jsou taky písničky na
přání. Jedna osmdesátiletá paní si to vyloženě užívá, tancuje i na písničku Ewy Farné Boky jako skříň! Někdy jsou
pozvaní hosté, třeba přijeli Eva a Vašek, a to pak bylo v sokolovně. Bylo plno, asi 110 obsazených míst.“
Tak to je krásné, že se lidé baví! Teď se ještě zeptám, ale asi tuším odpověď. Chystáte se na další Dostaveníčko?
„Já teda určitě, my chodíme celá parta. Moc se těším, nenecháme si to ujít, a proto si už u pana Pilaře
rezervujeme místa.“
Moc děkuji za rozhovor a přeji Dostaveníčku s Bonusem úspěch!
I. B.

V knihovně na vás čeká více než
3.000 svazků krásné i naučné
literatury. Na své si přijdou
milovníci klasických i moderních
románů, detektivek i zájemci
o historii umění a architektury či
přírodovědci. Nové knihy čekají
také na děti a mladé čtenáře.
Těšíme se, že si přijdete vybrat
semínka na příští sezónu,
a budeme rádi, pokud přinesete
přebytky semen ze své zahrady.
Středa 16 – 18 hodin
Facebook: Knihovna
Liběchov
Eva Fričová
GSM: 603 313 439
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Povodík 2018
Pořádání letošního Povodíku se s nadšením ujali soutěžící ze Sitného. Místo konání sportovně-zábavné akce pro
dospělé se tedy přesunulo z liběchovské aleje netradičně do prostor této obce. Datum bylo domluveno již dlouho
předem na sobotu 23. června. Co jsme si ovšem domluvit nemohli, bylo počasí, které s námi v ten den příliš
nekamarádilo. Bylo celkem chladno a dosti zamračeno, déšť naštěstí počkal, až všechny úkoly dokončíme, jen na
vyhlašování výsledků už jsme se museli schovat pod střechu.
Soutěžní disciplíny byly promyšlené a dobře připravené, stejně tak účastníci této pozoruhodné soutěže ve svých
přípravách a tréninku nezaháleli. Soutěžních týmů se sešlo o něco méně než při loňských hrách, ovšem skvělá
pozitivní nálada a legrace panovala jako vždy.
A v čem že se soutěžilo? Z nových disciplín mohu jmenovat jako první „biatlon“ čili rychlojízdu na běžkách
a střelbu vzduchovkou. To byla nejnáročnější, ale i nejvtipnější část Povodíku – a musím říct, že jsme si všichni po
jejím zdolání oddychli, že se nikomu na podomácku z hrubých prken vyrobených běžkách s vázáním na suchý zip
nic vážného nestalo. Dalšími zajímavými úkoly byly např. orientační běh vybraného člena týmu podle nonverbální
navigace zbylých členů, naplnění konve hasičskou hadicí, střelba prakem, hod vejcem a cesta na létajícím koberci.
Utkaly se celkem čtyři týmy ve snaze získat putovní pohár, který měl z posledního klání v držení liběchovský tým
„Kemp Zahrada – muži“. Všechny týmy podávaly skvělé výkony a bodové výsledky mezi nimi byly opravdu
těsné. Proto není divu, že na prvním místě skončily se stejným počtem bodů hned dva týmy.
Výsledné umístění týmů:
1. Ješovice a Sitné
2. Liběchov – Boží Voda
3. Liběchov – tým „kURŇA“
Za soutěžící jistě mohu poděkovat organizátorům za
výbornou přípravu, vřelé přijetí a skvělou atmosféru
soutěže. Velmi jsme ocenili i krásné nové diplomy
a unikátní medaile vytisknuté na 3D tiskárně.
Obracím se na další lidi, kteří by se rádi zapojili
a utvořili nové týmy pro Povodík. Příprava soutěže
a zápis týmů budou probíhat na jaře 2019, termín akce
bude včas ohlášen ve Zpravodaji. Už teď se všichni
těšíme na příští ročník.
Za výbor pro kulturu Anna Janatková

PEACE RUN,

štafetový běh se symbolickou mírovou pochodní, založil Šrí Činmoj (angl. Sri Chinmoy,
1931–2007), indicko-americký duchovní učitel. Mezinárodní tým běžců ve více než sto čtyřiceti zemích světa na
trase tohoto běhu připomíná lidem ideu míru a vzájemného porozumění.
K Mírovému běhu se v různých úsecích jeho trasy
mohou přidat další lidé a symbolicky tak tuto
myšlenku podpořit. Na trase z Mělníka do Úštěku
17. června 2018 se tým běžců zastavil také
v Liběchově. Starostka města jej přivítala malým
občerstvením a spolu s dalšími přítomnými lidmi, kteří
se střídali v nesení pochodně, doprovodila běžce na
Boží Vodu. Obrazovou reportáž z tohoto zastavení
najdete přímo na internetových stránkách Mírového
běhu (www.peacerun.org/cz/news/2018/0617/2872/).
Red.
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Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka slaví třetí narozeniny
Vážení přátelé,
ve víru spolkových událostí tři roky utekly jako voda. Byly vyplněny prací, která nám, a doufáme, že i vám,
přinášela potěšení, kostelíčku a i jiným liběchovským památkám pak užitek. Děkuji Vám za účast na našich
akcích, dobrovolnickou pomoc a pomoc finanční. Ráda bych stručně shrnula, co se nám s Vaší pomocí podařilo.
Na transparentním účtu spolku je shromážděno 221 220 Kč, a to díky vašim darům a výtěžku spolkových akcí.
Finanční prostředky jsou určeny přímo a jedině k opravě kostelíčka.
Za nejvýznamnější počin spolku považujeme opravu hrobek a na nich zbudování důstojného památníku těm, kteří
se zasloužili o rozkvět Liběchova, tj. váženým rodinám Villaniů a Veithů. Tato činnost byla podpořena Vašimi
dary ve výši 147 893 Kč. Za přispění odborníků bylo dokázáno, že ostatky liběchovských pánů jsou zde skutečně
umístěny. Památník požehnal J. E. Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, 15. 10. 2016. O historický kontext
a poznatky z této práce jsme se s vámi podělili prostřednictvím panelové výstavy a na jejím základě vydané
publikace Liběchovský kostelíček na viniční hoře.
V letošním roce jsme ve spolupráci s Římskokatolickou farností Liběchov a spolkem Vehlovská kaplička obnovili
tradici Svatodušních poutí ke kostelíčku. Projekt získal záštitu Ministerstva kultury. Pouť poctili návštěvou převor
Strahovského kláštera P. Bartoloměj Marian Čačík a ředitel odboru muzeí Ministerstva kultury Mgr. Pavel
Hlubuček. U této příležitosti se po dlouhé době rozezněl zvon kostela sv. Havla, na jehož opravu a elektrický
pohon jste přispěli během spolkových akcí do sbírky Římskokatolické farnosti Liběchov částkou 79 940 Kč.
Během pouti byla zahájena další sbírka farnosti na opravu varhan a elektroinstalace v kostele sv. Havla, kterou jste
zatím podpořili částkou 7 199 Kč.
Národní muzeum nám umožnilo uspořádat tři koncerty v kostele sv. Ducha a Božího hrobu – v letech 2015
a 2016. Měly neopakovatelnou atmosféru. Poté byla památka uzavřena a naše aktivity se přesunuly do dalších
krásných staveb a míst Liběchova. Následovalo několik koncertů klasické, chrámové i moderní hudby, zpívání
koled v kostele.
V Liběchově tento rok proběhl již 3. ročník Dnů evropského dědictví, pořádaných ve spolupráci s Regionálním
muzeem v Mělníku. V uplynulých letech byl návštěvníkům se souhlasem majitelů zpřístupněn Rašínův včelín,
letos opět liběchovský zámek a nově kostel sv. Havla. Zorganizovali jsme také výtvarné dílny pro děti i dospělé
a následnou vernisáž výtvarných prací nebo komentovanou vycházku Liběchovem. Podpořili jsme liběchovské
památky pořádáním tří benefičních plesů na zámku v Mělníku a tří tanečních zábav v Liběchově. V liběchovském
zámku jsme instalovali výstavu zaměřenou na určité období v jeho novodobé historii. Vydali jsme dva kalendáře.
Dobrovolnicky jsme se podíleli na úpravě zámecké zahrady, cesty Kašpárky spojující Liběchov s Vehlovicemi
a v kostele sv. Havla na ošetření dřevěných ploch proti červotoči. Podpořili jsme sbírku Římskokatolické farnosti
Liběchov na likvidaci červotoče v kostele sv. Havla.
Činnost spolku během uplynulých tří let byla značně různorodá i díky komplikovanému a zdlouhavému průběhu
jednání o koupi kostelíka. Členové spolku se nadále domnívají, že jeho hlavním smyslem zůstává usilovat
o záchranu, opravu a smysluplné využití památky, kterou má ve svém jméně. Dle vyjádření představitelů města by
již brzy měl být kostelíček v jeho majetku. Spolek tedy čeká na příležitost přispět již vybranými prostředky na jeho
opravu a na možnost napnout své síly k další pomoci při jeho záchraně.
MUDr. Lucie Žáčková
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Spolkové kino Libozor
V červenci 2018 jsme založili putovní kino
Libozor. Obnovili jsme tak více než dvacet
let zapomenutou tradici v Liběchově.
Libozor zahájil svou činnost venkovního
promítání na nádvoří liběchovského zámku ve dnech 13. a 14. července 2018 oblíbenými českými filmy – rodinným filmem S čerty nejsou žerty
a hudebním filmem Noc na Karlštejně. Hojná návštěvnost nás mile překvapila a podnítila v nás myšlenku
promítnout v barokní konírně trezorové filmy, a připomenout tak temnou historii Liběchova, kdy v padesátých
letech 20. století Československý státní film v konírně prováděl výběrové projekce.
Tato myšlenka se stala zároveň i jedním z ústředních témat letošního třetího ročníku Dnů evropského dědictví
v Liběchově, pořádaného pod odbornou garancí Regionálního muzea Mělník.
Promítnuty byly filmy Skřivánci na niti režiséra
Jiřího Menzela, Černý Petr Miloše Formana a Ucho
Karla Kachyni.
Uvedeny byly čtením z vybraných kapitol knihy
Marka Švehly o Ivanu Martinu Jirousovi, vůdčím
duchu českého undergroundu. Z knihy Magor a jeho
doba četl Tomáš Palatý, který sám na zámku
Liběchov za působení Náprstkova muzea pracoval.
V zámku byla zpřístupněna také loňská výstava
Co neodnesl čas, vzala voda, rozšířená o informace
o Náprstkově muzeu a jeho zakladateli Vojtěchu
Náprstkovi, významné osobnosti 19. století.
Poprvé jsme v zámku otevřeli Náprstkovu kavárnu, která měla velký úspěch u domácích i zahraničních
návštěvníků, stejně jako komentované prohlídky zámku vedené Andreou Vítovou.
V kostele sv. Havla, který se veřejnosti v rámci Dnů evropského dědictví letos otevřel poprvé, P. Anselm Kříž
připravil pro návštěvníky výstavu, která na několika panelech zachycovala obrazem i slovem dochované zvony
v Liběchově a v celém štětském farním obvodu, kam liběchovský kostel svatého Havla patří. Vyvrcholením
programu v kostele byl koncert dětí z Hoštky a profesionálního varhaníka pana Miloslava Šimka.
Spolek Liběchov sobě děkuje všem, kdo se jakýmkoliv
způsobem podíleli na úspěšném průběhu akce. Děkujeme
majitelům zámku za zpřístupnění prostor, Římskokatolické
farnosti Liběchov a skautskému oddílu Modrá kotva Liběchov
za vynikající všestrannou spolupráci, Skautské ochranné službě
za pořadatelské zajištění v zámku, Mělnickému kulturnímu
centru, o. p. s., za zapůjčení projektoru a spolku Vehlovská
kaplička za zapůjčení promítacího plátna. Také velmi děkujeme
Ludmile Klimovičové a Vítězslavu Štajnochrovi za zapůjčení
vybavení Náprstkovy kavárny, všem dámám, které nejen
napečenými dobrotami, ale především vlastním šarmem přispěly
k jejímu úspěchu, paní Haně Faix za zapůjčení originálů
cenných obrazů, Regionálnímu muzeu Mělník za zastřešení celé
akce a za její propagaci. Děkujeme všem návštěvníkům za
hojnou účast.
Členové spolku Liběchov sobě
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SPORTOVNÍ KLUB LIBĚCHOV, z. s.
Oddíl stolního tenisu
Prázdniny jsou nenávratně pryč a obě naše družstva, jak dospělých, tak žáků, stojí na prahu nové sezóny, opět
s těmi nejvyššími ambicemi. Soutěžní zápasy družstva dospělých začínají v září. Žákovské družstvo zasáhne do
soutěže o měsíc později. Proto už začínáme pilně trénovat, abychom v soutěži podávali co nejlepší výsledky.
Družstvo žáků určené dětem od šesti do patnácti let trénuje paní Marie Nesměráková.
Děti se scházejí každou středu a pátek od 16 do 18 hodin v liběchovské sokolovně.
Na zimu se tréninky přesunou do tělocvičny základní školy.
Družstvo dospělých zatím hraje v sokolovně také ve středu a v pátek, vždy od 18 do 20 hodin. Doba tréninku se
však ještě zřejmě přizpůsobí časovým možnostem hráčů. V této sezóně se účastníme okresního přeboru ve druhé
třídě, přivítáme ale každého, kdo by si chtěl zahrát třeba jen pro radost.
Miloslav Vít

Cvičení pro ženy
Cvičení pro ženy a dívky se koná pravidelně každé pondělí a čtvrtek od 19 do 20
hodin v cvičební místnosti v kempu SK Liběchov.
První lekce je zdarma, pokud se rozhodnete pokračovat, platí se pouze členský
příspěvek sportovnímu klubu.
Ke cvičení potřebujete jen pohodlné oblečení a obuv do tělocvičny.
Přijďte udělat něco pro své zdraví a dobrou kondici!

Fotbalová sezóna začíná
Po jarní části loňské fotbalové sezóny, kdy tým mužů
s problémy odvracel hrozbu sestupu, došlo v letní
přestávce k nutnému doplnění a posílení kádru. Přišlo
hned pět nových hráčů. Klub má v letošní sezóně
ambice na horní příčky tabulky. Ve vyrovnané
soutěži III. třídy to však zdaleka nebude jednoduché.
V mládežnických kategoriích se i liběchovský klub
potýká s obecným problémem, jímž je nedostatek
dětí s chutí a vůlí sportovat. Nejen v našem okrese
houfně mizí mládežnické týmy. V kategorii přípravek
(do 10 let), kdy stačí jen malý počet hráčů, úbytek
týmů ještě není tak markantní, ale starší kategorie už
jsou pro malé kluby neudržitelné.
I v letošní sezóně však bude mít SK Liběchov
v okresních soutěžích družstvo starší přípravky
a stále nabírá nové členy od šesti let věku. Zájem
nejmenších dětí naštěstí neutuchá, a tak doufejme, že
jim nadšení vydrží.
Domácí zápasy budou hrát muži již tradičně v neděli
od 10:30 a po nich od 13:00 hraje družstvo přípravky.
Štěpán Hladký
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MUŽI
MISTRÁK

neděle 2. 9.

10:30

SK Liběchov – Sokol Čečelice

MISTRÁK

neděle 9. 9.

17:00

FK Čechie Kralupy – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 16. 9.

10:30

SK Liběchov – Sokol Dolany

MISTRÁK

neděle 23. 9.

16:30

Sokol Jeviněves – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 30. 9.

10:30

SK Liběchov – TJ Řepín

MISTRÁK

sobota 6. 10.

16:00

FC Sokol Ovčáry – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 14. 10.

10:30

SK Liběchov – Sokol Obříství

MISTRÁK

sobota 20.10.

15:30

FC Lobkovice – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 28.10.

10:30

SK Liběchov – Velký Borek B

MISTRÁK

sobota 3. 11.

14:00

Sokol Sazená – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 11. 11.

10:30

SK Liběchov – TJ Vehlovice

MISTRÁK

sobota 17. 11.

13:30

PTZ Nelahozeves – SK Liběchov

PŘÍPRAVKA
MISTRÁK

neděle 9. 9.

10:00

TJ Sokol Cítov – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 16. 9.

13:00

SK Liběchov – Velký Borek B

MISTRÁK

neděle 23. 9.

14:00

FC Mělník – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 30. 9.

13:00

SK Liběchov – TJ Řepín

MISTRÁK

středa 3. 10.

16:30

FK Pšovka Mělník – SK Liběchov

MISTRÁK

sobota 6. 10.

11:00

SK Labský Kostelec – SK Liběchov

MISTRÁK

středa 10. 10.

16:00

SK Liběchov – EMĚ Mělník/Vehlovice

MISTRÁK

neděle 14. 10.

13:00

SK Liběchov – Horní Počaply

MISTRÁK

neděle 21. 10.

10:00

Horní Beřkovice – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 28. 10.

13:00

SK Liběchov – SK Mšeno

Družstvo mužů pro sezónu 2018/2019
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Dějiny Liběchova v datech (4)
Třicetiletá válka a poválečná rekonstrukce
1621 (dle jiného pramene 1623) poslední z Belviců Jindřich prodal Liběchov
své sestře Magdaléně Malovcové z Nostvic, která získala opět statky Újezd
a Sukorady a připojila je k Liběchovu. Magdaléna se provdala a Liběchov roku
1629 připisuje manželovi Jiřímu Malovcovi z Chýnova. Tehdy je již součástí
panství poplužní dvůr, mlýn, pivovar, ovčárna a vinice. Jiří Malovec krátce před
koncem třicetileté války umírá (prvá choť Magdaléna Malovcová zemřela 1643,
téhož léta se oženil s její neteří Dorotou Františkou, dcerou Jana Kryštofa
Belvice).
Majetková situace na Liběchově v závěru třicetileté války a ještě zhruba patnáct
let po ní byla velmi komplikovaná. V pramenech se setkáváme se jmény Dorota
Františka Belvicová z Nostvic, Ludmila Františka Vratislavová z Chýnova,
Eva Marie Malovcová, záhy provdaná Vernierová z Chýnova.
Majetková nit pokračuje rokem
1648, kdy na Liběchově krátce sídlí opět Dorota Františka Belvicová (1630–
1700), druhá manželka tehdy již zesnulého Jiřího Malovce, která se v roce
Erb Malovců z Chýnova
s polovinou koně vznikl tak,
že jejich předek Ješek po bitvě
u Milána roku 1158 pronikl
do města, aby tam loupil.
Při návratu, když projížděl
městskou branou, spadla za ním
mříž a jeho koně rozpůlila. Ješek
se vrátil do tábora pěšky s kořistí
a sedlem.

1650 provdala za cizince Hyacinta Karla Villaniho z Pillonica (provincie
Perugia ve střední Itálii). Ten již jako mladý muž vstoupil do císařské armády,
pro své schopnosti a statečnost posléze velel důležité slezské pevnosti Lehnici,
v druhé polovině třicetileté války prošel četnými evropskými bojišti, byl
jmenován dvorským válečným radou, v roce 1642 získal jako rytíř český inkolát
(obyvatelské právo – viz čtyři české lvy v erbu), 1649 se dočkal povýšení do
stavu svobodných pánů. Za svého nedlouhého držení Liběchova však po válce
zpustošené panství nepozvedl. Rok

1654 (pouhý pátý rok po odchodu posledních švédských vojáků
z regionu) je pro Liběchov památný tím, že Hyacint Karel Villani nechal
na ostrohu nad řekou vystavět kostel sv. Ducha, byť o jeho tehdejší
podobě nic bližšího nevíme. (Dva oltářní obrazy do kostela dodal
proslulý pražský malíř Karel Škréta, není však doloženo, zda
objednavatelem byl již Hyacint Villani, nebo následující majitel
Liběchova Scheidler.) Zůstává nezodpovězenou otázkou, zda alespoň
obvodové zdivo koresponduje s dnešním kostelem (kaplí).
Faktem je, že v podzemí nechal Hyacint zřídit hrobku, ovšem menších
rozměrů, než jak ji známe dnes. Nedlouho poté, v prosinci 1656, v ní
byl pohřben. Při veithovské přestavbě kostelíku a zvětšení hrobky na
začátku 19. století byla tu nalezena rakev s lístkem, která ostatky
Villanimu nezpochybnitelně připisovala. Hrobku uzavíral náhrobní
kámen, během přestavby při manipulaci bohužel rozbitý.
Během třicetileté války zanikla liběchovská fara (patrně roku 1639;
z pramenů ještě r. 1636 známe liběchovského faráře Michala Kuncia).
Sv. Havel se stal kostelem filiálním, na vlastní farnost si liběchovští
museli počkat až do pachtovské vlády – v roce 1656 administrativně
připadli pod obnovenou faru v ne právě blízké Robči (u Úštěku).
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Karel Hyacint Villani z Pillonica
(1610 –1656)

1656 robečským farářem Janem Antonínem Leutem založena první liběchovská matrika (v prvých desetiletích žel
příliš mezerovitá). Berní rula eviduje v polovině 17. století čtyři selské grunty, osmnáct gruntů chalupnických
(z nich asi deset momentálně pustých), populaci lze odhadnout na 150 jedinců. Jakého věku se tehdy lidé dožívali?
Za velmi staré osoby se považovali již šedesátníci; jen málokdo žil až do sedmdesáti, či dokonce osmdesáti; ženy
přitom umíraly ve výrazně nižším věku než muži, zřejmě pro časté porody a těžkou práci na gruntu.
1657 Liběchov zdědil Karel Ludvík Villani, syn Hyacinta Karla z prvého
manželství s nizozemskou šlechtičnou Annou Marií Katharinou de Noille. Narodil
se roku 1640 v Lehnici v jihozápadním Polsku. Kráčel v otcových stopách, sloužil
v císařské armádě, byť úspěchů svého otce nedosáhl. Zemřel roku 1706, pohřben
nikoli v Liběchově, ale v Praze.
1664 Liběchov od Karla Ludvíka Villaniho koupil František Scheidler ze
Scheidlern, dvorní kancléř následníka trůnu Ferdinanda IV. (1633–1654), dle
některých pramenů také vychovatel budoucího císaře Leopolda (1640–1705),
purkrabí Hradeckého kraje, podkomoří královských měst a nakonec nejvyšší český
písař. Již dva roky předtím mu bylo panství zadluženo. Vlastnil rovněž Horní
Beřkovice, Jeviněves s Veltrusy, Kácov a Chabeřice (poblíž Zruče nad Sázavou).
Liběchov se tehdy uvádí už ne jako pouhý statek, ale panství. František Scheidler se
vyznamenal v roce 1648 během obrany Prahy napadené Švédy, byl povýšen do
starého rytířského stavu Království českého a byl mu také povýšen erb: čtvrcený,
štítek s orlicí uprostřed, ve dvou polích trojvrší s palmou a ve dvou obrněná ruka
s mečem. Zemřel roku 1682, pohřben v pražském hybernském klášteře (dnes dům
U Hybernů proti Obecnímu domu), kde založil scheidlerovskou hrobku.
1682 Ferdinand Kryštof Scheidler, Františkův syn, císařský rada, přísedící
zemského soudu, malostranský hejtman, jako jeho otec purkrabí Hradeckého kraje
a podkomoří českých královských měst. Zemřel 1696.

Erb rodu Villani

Erb šlechticů ze Scheidlern
(1654)

Scheidlerům (ať už Františkovi, nebo Ferdinandovi) připisováno obnovení třicetiletou válkou poničených vinic,
zbudování charakteristických teras na stráni pod sv. Duchem s dodnes zachovanou strážní vížkou
a nezachovanými sochami vinařských patronů, taktéž blíže nespecifikovaná rekonstrukce zámku, výstavba nového
pivovaru se sladovnou, sýpky, vinopalny.
Za Scheidlerů patrně v prostém barokním hávu obnoven i nejspíš válkou poničený kostel sv. Havla, patrně vznikla
i samostatně stojící zvonice (viz níže Adalbertův plán datovaný 1727). Na panství dbáno, vzkvétalo.
Z místních postav oné doby jmenujme například villaniovského zámeckého hejtmana Václava Kruťáka (jeho
potomci v Liběchově provozovali řeznictví), scheidlerovského správce rytíře Fridricha Gervasiuse Scultetuse,
zámožného majitele lukrativního statku Daniela Stráskala (též Draskala) či školmistra čili učitele Matese
Lemela (doložen 1678).
Národnostně nahlíženo je obtížné rozhodnout, kdo z nově do Liběchova příchozích byl německého a kdo českého
původu. Jména jsou v tomto směru značně ošidná a prameny skoupé. Otázka národnostní proměny vsi tak zůstává
bez odpovědi, přesto po celé 17. století ještě dominoval český živel, byť již na konci 17. století nacházíme ve vsi
řadu německy znějících jmen (Schmitt, Weis, Müller, Pötter, Keller, Schneller, Schebel, Dimmer, mlynář Hans
Wolf, Reichelt, Heller – dříve Halíř, aj.). Stran Izraelitů je prvým doloženým příslušníkem židovské minority
z prvé poloviny 17. století Šalamoun Buchocz (přijal však katolickou víru).
Manželství Ferdinanda Scheidlera zůstalo bez mužského potomka, otcovy smrti (1696) se však dožily čtyři dcery.
Všechny dědičky byly díky množství statků uspokojeny, jakkoli se scheidlerovské dominium při dělení zcela
rozplynulo. Liběchov připadl Antonii Marii Josefě Scheidlerové ze Scheidlern, v době otcova úmrtí teprve
tříleté.
Ing. Josef Janáček, kronikář obce
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STRÁNKY Z KRONIKY LIBĚCHOVA
POKRAČOVÁNÍ ZÁPISU KRONIKÁŘE VLADIMÍRA DOUBKA Z ROKU 1981
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Liběchovský zpravodaj v tištěné podobě je doručován zdarma do všech domácností Liběchova a Ješovic.
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA 8. ROČNÍK

POHÁDKOVÉHO LESA
NEDĚLE 16. ZÁŘÍ 2018
ZAČÁTEK JE V 15.00 HOD.
U HÁJOVNY V JEŠOVICÍCH

Srdečně zveme všechny děti
na 10. jubilejní ročník

Lampionového
průvodu,
který se koná 7. listopadu 2018
Sejdeme se v 17.00 hod.
u hájovny v Ješovicích

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Olympiáda trochu jinak
V sobotu 18. srpna 2018 se v Ješovicích navzdory horku sešla skupina sportovců,
kteří letos již podesáté poměřili své síly v netradičních disciplínách. Hod oštěpem,
skok do dálky nebo kuželky museli zvládnout nejprve tak, jak jsou zvyklí, a poté
s hendikepem: hod vyzkoušeli ze sedu, kuželky strefovali se zavázanýma očima.
Tato olympiáda byla původně určena hlavně dětem. Protože ale každý z malých
závodníků dorazil s početným doprovodem, ovládli tentokrát sportoviště dospělí.
V hravosti a nadšení se svým potomkům vyrovnali, a to i v tak náročné disciplíně,
jakou je siamský běh (viz foto). I když jde v soutěžích především o zábavu, přece
jen jsou k vidění i skutečné sportovní výkony. Přijďte to za rok vyzkoušet!

Fotbalový zápas v Ješovicích
Dvěma fotografiemi týmu Liběchova, Želíz a Štětí (vlevo) a týmu Ješovic (vpravo) se vracíme k fotbalovému
utkání, které se na ješovickém hřišti uskutečnilo 25. srpna 2018. Slavnostním výkopem zápas zahájila starostka
Vlaďka Zralíková – a pak už plocha patřila dvěma mužstvům, sestaveným z aktivních i bývalých fotbalových
hráčů. Zápasy mezi Liběchovem a Ješovicemi měly v minulosti svou tradici, kterou se parta nadšenců loni
pokusila obnovit. Nezbývá než se těšit, že se u této sportovní a zároveň společenské akce sejdeme zase za rok.
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NA SVATOHAVELSKÉM POSVÍCENÍ VYSTOUPÍ KAPELY
– Ex zpěvák skupiny WALDA GANG Vladimír „Walda“ Nerušil, nejslavnější
dvojník Waldemara Matušky, s country kapelou MALEVIL BAND hrají písně z repertoáru Waldemara Matušky.

Walda a Malevil Band
Shoda okolností

– Trojice hudebníků, jejichž písně tvoří obyčejná slova a obyčejné melodie, většinou
dohromady spojená z okolností daného okamžiku. Tóny piána, violoncella a kytary vytváří obvyklou kavárenskonostalgicko-melancholickou náladu, ideální k cigaretě a sklence s nejasným obsahem. Sestava: Hozny – kytara,
zpěv, Radek Kopřiva – piano, Honza Medek – violoncello.

Bez Klobouku Bos – Štěpán Hladký s kapelou opět zahrají jak skladby ze své rozmanité autorské tvorby, tak
coververze klasických rockových skladeb autorů, jakými jsou Jimi Hendrix, Eric Clapton a další.

Claymore – Současná tvorba kapely se nese v duchu

gaelic rocku inspirovaného skotskou a irskou hudbou,
okořeněného o specifický zvuk skotských dud. Členové kapely pocházejí ze Štětí, Roudnice nad Labem a Prahy.
Zkušenost muzikantů a jejich letité působení na hudební scéně jistě zaručí kvalitní hudební zážitek. Fanoušci
rocku a bigbítu z Litoměřicka, Roudnicka i širokého okolí je znají z působení mnoha dnes již legendárních kapel
regionu, jako například Postmen, S.A.P.

VEvývoji! – Mladoboleslavská kapela se Vám představí se svojí sedmičlennou sestavou hrající žánr ska-punk,
hudební styl, který v sobě kombinuje prvky ska a punk rocku. Skupina má za sebou již mnoho klubových
a festivalových koncertů. Nepotkáte se s nimi však jen v České republice, ale také v Maďarsku, Rakousku,
Německu či na Slovensku. Dříve vystupovali po boku kapel Sto zvířat, Citron, Fast Food Orchestra a mnoha
dalších.

Jack Daniels Band – Kapela hraje klasické zábavové hity předních českých interpretů a skupin: Olympic,
Katapult, Aleš Brichta, Žlutý pes, Lucie, Brutus, Ivan Hlas, Fleret, Chinaski, Blue Effect a mnoha dalších...
Tradiční účastníci liběchovského posvícení program uzavřou.
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