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Vážení spoluobčané,
v úvodním čísle nového ročníku Liběchovského zpravodaje jsme pro Vás opět připravili souhrn nejdůležitějších
událostí za uplynulé období, zařadili jsme články o tom, co nás trápí, ale také o radostnějších záležitostech, na které se
můžeme v nejbližších týdnech a měsících těšit. Na samém začátku bych Vám ale ráda popřála, aby pro Vás nově
příchozí rok znamenal hlavně přísun pozitivních zpráv a aby se Vám dařilo v soukromém životě i ve Vaší profesi.
A nyní už k aktuálnímu dění v našem městě:
 Od úterý 8. ledna 2019 je kostel sv. Ducha a sv. Hrobu (Kostelíček) včetně tří přilehlých pozemků (parcelní čísla
145, 146/3 a 1236/3) zapsán do katastru nemovitostí jako majetek města Liběchov, které se tak stalo právoplatným
vlastníkem této nemovitosti. Další podrobnosti najdete v článku na straně 3.
 Dne 17. ledna 2019 město uhradilo 55 000 Kč za zbývající dva pozemky v blízkosti Kostelíčka (parcelní čísla 129
a 146/2), jejichž nákup se uskutečnil v jiném režimu, a kupní smlouvu tak muselo podepsat kromě prodávajícího, tj.
Národního muzea, také Ministerstvo kultury a Ministerstvo financí. Změna majitele u obou pozemků je již od 1. 2.
2019 nahlášena na Katastrálním úřadu, nyní běží zákonná dvacetidenní lhůta, než bude změna zapsána do katastru.
 Zastupitelstvo města vybralo architektonické studio, s nímž bude nadále spolupracovat při revitalizaci centra
Liběchova. Více v článku na straně 2.
 S ohledem na zákonné lhůty se buď v březnu, nebo v dubnu uskuteční opakované veřejné projednání nového
územního plánu města Liběchov, kde budou projednány změny v centru města.
 Skutečně velkým problémem města je narůstající vandalismus. Před Vánoci někdo z parku před lékárnou vyryl
a ukradl všechny rododendrony. Během vánočních svátků pak vandalové opět zničili všechny odpadkové koše v aleji
a některé kontejnery na tříděný odpad. Incident se odehrál v době vánočních prázdnin, kdy ve městě zůstávají jen
místní a také turistický ruch je minimální. O to je celá záležitost smutnější.
 V prosinci vedení města podepsalo s Mělnickým spolkem ochránců zvířat Smlouvu o odchytu, umístění a následné
péči o toulavá a opuštěná zvířata. Jejím předmětem je odchyt a zajištění péče o psy. Podrobnosti uvádíme
v článku na straně 5.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Apelujeme na řidiče, aby během
zimní údržby parkovali svá vozidla
mimo veřejné komunikace.
Zaparkované automobily
nezodpovědných majitelů na mnoha
místech brání průjezdu pluhu
při odklízení sněhu.

Liběchovská Malá Strana. Pohled od aleje
Foto: Ing. Josef Janáček
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 Ve středu 2. ledna 2019 vyvěsil Krajský úřad Středočeského kraje oznámení o záměru Nové dopravní řešení
v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, které se zabývá obchvaty zmíněných obcí v souvislosti
s plánovanou stavbou ZEVO v areálu EMĚ. Liběchov nebyl mezi dotčené obce zařazen, a proto vzhledem
k neúměrnému dopravnímu zatížení našeho města usilujeme o jeho zařazení do procesu, a především o komplexní
přístup k řešení katastrofální dopravní situace nejen v Liběchově, ale i na celém Mělnicku. Již se uskutečnila schůzka
na Krajském úřadu Středočeského kraje, v senátu a na Ministerstvu životního prostředí. Dne 6. února se v Cítově sešli
starostové místních samospráv se zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje a Krajské správy a údržby silnic.
Výsledkem jednání je příslib zástupců krajského úřadu, že svolají schůzku zástupců Ministerstva dopravy, Ředitelství
silnic a dálnic a zástupců odborů dopravy Středočeského, Ústeckého a Libereckého kraje, kteří budou společně se
starosty hledat optimální řešení dopravní situace.
 V posledním měsíci roku byly dokončeny všechny stavební práce v areálu Základní školy a Mateřské školy
Liběchov s výjimkou výsadby a další úpravy zeleně, která bude provedena na jaře tohoto roku.
Školní budova se veřejnosti představí v sobotu 23. března 2019 od 9 do 14 hodin, kdy se zde uskuteční Den
otevřených dveří. Srdečně zveme všechny zájemce, zvláště rodiče budoucích prvňáčků!
 V loňském roce jsme zaznamenali velké množství případů, kdy se v kontejnerech na tříděný odpad i ve směsném
odpadu na hřbitově objevily odpadky pocházející prokazatelně z podnikatelské činnosti. Tento tzv. odpad podobný
komunálnímu i odpad tříděný, pokud se týká právnických osob, musí být likvidován na základě smlouvy uzavřené
přímo mezi podnikatelem a svozovou společností. Na základě loňských negativních zkušeností městu nezbyde nic
jiného než začít tyto smlouvy pravidelně kontrolovat, aby se právnické osoby nezbavovaly svého odpadu na úkor
města a tím i všech spoluobčanů.
 V prosinci byla vyměněna zbývající okna v prvním patře budovy pošty, v lednu proběhla výměna oken v hospodě
Na Vidli v Ješovicích. Okna v přízemí pošty, která jsou již v havarijním stavu, bude nutné vyměnit letos.
 Již během února a března započne částečná rekonstrukce sokolovny (výměna oken a vstupních dveří, oprava střech,
zateplení, obnova zazděných dveří v průčelí budovy – únikových východů). Do výběrového řízení se přihlásily dvě
firmy, výběrovou komisí byla 18. prosince 2018 zvolena stavební firma Šikner, s. r. o., která předložila výhodnější
cenovou nabídku.
Uskutečněné akce: Den otevřených dveří a vánoční výstava v SOU Liběchov (30. 11. – 1. 12.), Mikulášská besídka
(1. 12.), Rozsvícení vánočního stromku (2. 12.), Putování za Mikulášem v Ješovicích (5. 12.), Vánoční turnaj ve
stolním tenisu (7. 12.), Předvánoční posezení pro seniory (9. 12.), Zpívání koled u křížku na Boží Vodě (22. 12.),
Zpívání koled u lípy v Ješovicích (23. 12.), Zpívání koled a mše v kostele sv. Havla a mše (Liběchov sobě, 25. 12.)
a Myslivecký ples (11. 1.). Plánované předvánoční výlety do Drážďan se pro malý zájem neuskutečnily.
Plánované akce: 4. Reprezentační ples spolku Liběchov sobě na zámku v Mělníku (2. 3.), Dětský karneval
v liběchovské sokolovně (10. 3.), Ples Vítání jara v sokolovně (5. 4.).

Revitalizace centra města
Do konce roku 2018 měli občané možnost vyjádřit se ke dvěma návrhům na revitalizaci centra města Liběchov, které
byly veřejnosti představeny 13. 11. 2018 v sokolovně. Poté byly oba návrhy vystaveny ve vstupních prostorách
městského úřadu i na webu města.
V anketě, kterou vedení města vyhlásilo, vyslovilo svůj názor 23 občanů. Zastupitelstvo se poté sešlo v třetím
lednovém týdnu a ve shodě s názory vyjádřenými v anketě zvolilo návrh autorského týmu Ing. arch. Filipa Tittla
a Ing. arch. Šárky Jahodové, s nimiž bude při revitalizaci centra nadále spolupracovat.
Vedení města se v těchto záležitostech snaží o komplexní přístup, a proto se rozhodlo zadat vybranému
architektonickému studiu také další úkoly: návrh řešení prostoru autobusových zastávek u restaurace Beseda
a zdravotního střediska, tedy prostoru, který úzce souvisí s centrem města, dále vypracování návrhu, jak optimálně
využít městské budovy a pozemky s ohledem na stav objektů a na jejich nejlepší možné využití, dopravní dostupnost
a mnoho dalších faktorů, které zde hrají roli. Jde o plány pro tento rok.

LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2019
2

Jak dále s Kostelíčkem?
Město Liběchov oslovilo pět projektantů se zkušenostmi v oblasti rekonstrukce památek, zvláště kaplí. Úkolem bude
vypracovat kompletní projektovou dokumentaci pro kostel sv. Ducha a sv. Hrobu (Kostelíček), která si vyžádá řadu
nezbytných podkladů: stavebně historický průzkum, stavebně technický průzkum, restaurátorský průzkum, průzkum
vlhkosti a salinity, posudek statika, mykologickou expertízu krovů, dendrochronologický průzkum (datování
dřevěných prvků) a mnoho dalších.
Velice důležitá je finanční stránka obnovy Kostelíčku. Způsoby a možnosti, jak opravu financovat, hledáme
a ověřujeme v širším měřítku. Zatím víme, že je možné získat peníze z Ministerstva kultury nebo z krajských dotací.
Jako důležitý zdroj finančních prostředků se nám jeví Norské fondy. Abychom zde mohli podat žádost o dotaci, je
nutné připravit veškeré podklady a získat stavební povolení do léta tohoto roku.
Stavební a restaurátorské práce na Kostelíčku si vyžádají částku v řádu desítek milionů, a proto by pro nás podpora
z Norských fondů byla velmi významná. Již nyní ale můžeme sdělit jednu pozitivní zprávu: peníze uložené na
transparentním účtu spolku Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka budou darovány městu za účelem částečné
úhrady projektové dokumentace.
Koncem roku 2018 byly v depozitáři Národního muzea
umístěném v bývalém liběchovském pivovaru nalezeny čtyři
velkoformátové obrazy (dva o rozměru 260 x 185 cm a dva
o rozměru 220 x 120 cm), které až do sklonku šedesátých let
zdobily interiér kostela sv. Ducha. Následně byly přemístěny
do liběchovského zámku, kde je v roce 2002 poškodila
povodeň. Nyní ve spolupráci s Národním muzeem hledáme
způsob, jak tato díla vrátit nazpět. Vzhledem k dezolátnímu
stavu obrazů by se také jejich restaurování mělo stát
předmětem případné dotace z Norských fondů. Kromě
obrazů depozitář ukrýval i dva zvony, rovněž velice
poškozené, které náležely ke kostelu sv. Ducha.
Kostelíček je kulturní památkou, a proto veškeré kroky při
jeho záchraně budou konzultovány s odborníky na
památkovou péči.
Kostelíček tvoří dominantu města svou unikátní polohou
i vzhledem. K tomu má navíc mimořádně výtečnou akustiku,
půvabné až magické vnitřní prostory, tajemnou pohřební
kryptu a uklidňující přírodní okolí. To vše ho předurčuje
k velice různorodému využití.

Foto Ing. Josef Janáček

Jak jsme již několikrát psali, Kostelíček by měl sloužit široké veřejnosti v hudební, kulturní a společenské oblasti, čímž
jsou myšleny především koncerty, divadelní představení a dětská vystoupení, putovní výstavy, v budoucnosti možná
stálá výstavní expozice, přednášky z různých oblastí vědy a techniky, workshopy. Užíván by mohl být také jako
obřadní síň, rozhledna, jako důstojný prostor pro setkávání, vzdělávání nebo zábavu a jako místo konání pravidelných i
nepravidelných akcí pořádaných městem Liběchov a mnoha dalších událostí.
Zda se bude moci Kostelíček využívat ke všem plánovaným činnostem, nám ukáží teprve detailní průzkumy, na
základě kterých vznikne projektová dokumentace. (Může se například zjistit, že věž, která by mohla sloužit mimo jiné
jako rozhledna, není v takovém technickém stavu, abychom do ní mohli umístit i zvony.) Vzhledem k intenzivním
přípravám podkladů pro projektovou dokumentaci se většinu důležitých informací dozvíme v nejbližších měsících.
O všech významných krocích v rekonstrukci kostelíčka Vás samozřejmě budeme pravidelně informovat.
Články na straně 1–3: Ing. et Mgr. Vladimíra Zralíková, starostka města Liběchov
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Lidská hloupost? ...aneb co nás trápí v Liběchově
Odložit odpad na správném místě je snadné a nic to nestojí
Většina místních obyvatel už dávno ví o tom, že v areálu technických služeb provozuje město tzv. sběrné místo.
Každý občan Liběchova a Ješovic zde může zdarma odevzdat rozměrný odpad, který se nevejde do běžných popelnic.
Dále je tu možné odložit nebezpečný odpad, elektroodpad, použité oleje a tuky, v podstatě úplně všechno kromě
stavební suti. A přesto se mezi námi najdou tací, kteří odvezou komunální odpad raději na okraj lesa nebo jej vhodí do
kontejnerů na tříděný odpad. To se poslední dobou děje velmi často. V zelené nádobě na sklo tak skončí záchodová
mísa, jindy nalezneme oranžový kontejner na nápojový karton plný papírového kartonu od nábytku. A těchto příkladů
bych mohl uvést mnohem více. Pokud si nesprávně naplněného kontejneru všimnou pracovníci svozové firmy, tak ho
nevyvezou. Zaměstnanci liběchovských technických služeb pak jeho obsah musí přebrat a roztřídit. Úplně zbytečně,
jen kvůli lidské hlouposti a bezohlednosti je to připraví o čas, který by jistě mohli využít daleko smysluplněji.

Vandalismus liběchovské omladiny a lidská lhostejnost
Vandalismus se za poslední tři roky v našem městě opravdu rozmohl. Kde ale hledat viníky? Nemile nás překvapilo
zjištění, že za většinou poničených věcí stojí určitá část naší vlastní liběchovské omladiny, která si tímto způsobem asi
léčí nějaký komplex, zvlášť když jde v podnapilém stavu z baru na náměstí. Nejvíce to odnášejí odpadkové koše
v aleji, které jsou pravidelně ukopané, utržené a odhozené v rákosí, dále převrácené kontejnery na tříděný odpad,
poničené sloupy veřejného osvětlení, poškozené čekárny autobusových zastávek, zdemolované lavičky (viz foto)
a mnohé jiné. Opravy pak samozřejmě stojí nemalé peníze z městského rozpočtu.
Zjednat nápravu však není snadné. Smutným faktem totiž zůstává, že ačkoli mnozí lidé útoky vandalů vidí, znají
viníky, dokonce je i sami napomenou, a celou událost nám poté oznámí, nejsou nakonec ochotni vypovídat do
policejního protokolu Obvodnímu oddělení policie v Horních Počaplech, které potřebuje svědectví zaprotokolovat,
aby mohlo dojít k potrestání a náhradě škody. Drtivá většina svědků odpoví: „Nezlobte se, prosím, ale já tu bydlím
a nechci si dělat zle.“ Pak nám ale nezbývá než dál sledovat, jak několik našich mladistvých spoluobčanů ničí město,
a tím i práci všech, kterým není jeho vzhled lhostejný. Proto se ptám: Nebylo by přece jen lepší nebát se a nekrýt tyto
vandaly? Ať nesou následky za své jednání a mají pořádnou ostudu! Někdy si až říkám, že takový veřejný pranýř měl
snad přece jen něco do sebe.
Dalším negativním jevem jsou časté krádeže. Například na parkovišti někdo ukradl kameny, které oddělovaly
zatravněnou část od parkovací plochy. Poblíž Kostelíčku zase někdo odcizil stůl s lavicemi, umístěný na vyhlídce ve
vinici. Nebo jiný příklad: město dostalo darem od jednoho občana tři kusy rododendronů, které byly vysazeny
v parčíku v kruhovém záhonu mezi zdravotním střediskem a obchodním domem. Bohužel tam keře vydržely necelý
měsíc. Dochází také k nelegální těžbě dřeva na městských pozemcích. A to je jen několik málo příkladů. Jistě by
mnozí z Vás mohli přidat i své vlastní zkušenosti.
Chtěl bych každého z Vás požádat: jestliže se setkáte s jakoukoliv krádeží, byť i drobného majetku, nahlaste to, i když
tento majetek nemáte pojištěný. Ptáte se proč? Stejně jako většina firem i policie se v dnešní době potýká
s nedostatkem lidí, a proto nemohou být policisté v rámci prevence všude. Také z tohoto důvodu policie funguje
na základě statistik a tzv. map kriminality. Pokud má
o nějakém místě informace, že je v něm trestná činnost
četnější, zaměří tam více svoje síly. A naopak: pokud nad
krádeží mávneme rukou a nenahlásíme ji, policie se
o události vůbec nedozví. Dané místo se pak ve statistikách
tváří, jako by v něm bylo všechno v pořádku a jako by tam
nebylo potřeba nasazovat v rámci prevence žádné síly. To je
bohužel právě případ Liběchova.
Závěrem bych chtěl říci: Nebuďme lhostejní ke svému okolí,
ve kterém společně žijeme!
Jan Rodr, místostarosta
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Oleje a tuky škodí městské kanalizaci
Město Liběchov vybudovalo a provozuje kanalizaci splaškových vod.
V minulosti jsme Vás již několikrát informovali o potížích a haváriích,
které jsou bohužel velice často způsobeny nesprávným chováním
uživatelů kanalizačního řadu. Nejde jen předměty, které uvíznou buď
v kanalizačním potrubí, nebo na česlích čistírny odpadních vod (ČOV).
Mnohem větší komplikace způsobuje vylévání jedlých olejů a tuků do
odpadu. Ty se totiž v kanalizačním řadu hromadí a vytvářejí tzv. tukovce,
hroudy odpadu, jejichž základem je právě tuk. Tukovce kanalizaci
Mediálně známý je případ z Londýna, kde
v problematických místech zcela ucpou – a následky jsou skutečně
opakovaně likvidují mnohatunové tukovce.
Ten liběchovský (viz foto) je sice výrazně
závažné: splašky, které nemají kam odtékat, zaplaví blízké rodinné domy,
menší, přesto nám způsobil značné starosti.
což se už několikrát stalo.
Apelujeme proto na občany, aby použitý kuchyňský olej a tuk likvidovali jiným způsobem: například jej slévali do
nádob a odevzdávali v areálu technických služeb, kde je připraven speciální kanystr. Malé zbytky tuku, třeba po
pečení, je možné vytřít ubrouskem nebo hadrem a vyhodit do směsného komunálního odpadu. Připomínáme, že
veškeré opravy havárií kanalizace platí město Liběchov a jejich výše může ve výsledku ovlivnit i cenu stočného.

Jak se postarat o zatoulaného psa
Město Liběchov uzavřelo s Mělnickým spolkem ochránců
zvířat Smlouvu o odchytu, umístění a následné péči o toulavá
a opuštěná zvířata, která se týká zatoulaných psů. Jak tedy
správně postupovat, když na takové zvíře narazíte?
V případě, že zatoulaného psa najdete mezi 18. hodinou
večerní a 8. hodinou ráno, volejte přímo do útulku odchytovou
službu, která funguje non stop na telefonním čísle
602 144 145.
V denním čase od 8 do 18 hodin zavolejte buď starostce města
V.
Zralíkové
(608 157 016),
nebo
místostarostovi
J. Rodrovi (605 508 232). Opakovaně se totiž stává, že
zatoulaného psa v místě znají, vědí, komu patří, a mohou pak
rovnou kontaktovat majitele. Odpadne tak zbytečný výjezd
odchytové služby. Za zmínku jistě stojí i to, že za psa již
umístěného do útulku musí majitel zaplatit 3000 Kč.
Pokud však pes v útulku přece jen najde útočiště a jeho
majitel se do čtrnácti dnů nenajde, město za zvíře umístěné do
útulku zaplatí 3000 Kč. Kromě toho město hradí také paušální
měsíční poplatek 1000 Kč.
Až do prosince 2018 jsme spolupracovali s jiným útulkem, ten
však nezajišťoval odchytovou službu, což byl problém zvláště
u velkých nebo agresivních psů. Připomínáme, že nejlepší
prevencí je mít dobře zabezpečený pozemek, kde se pes
pohybuje. Velmi vhodné je také jakýmkoli způsobem označit
obojek psa adresou a kontaktem na majitele. Útulek v Mělníku
je navíc vybavený čtečkou, takže psi označení čipem zde
mohou být identifikováni.

Liběchovský kalendář
na rok 2019
„Poetika našeho města“
Občané Liběchova a Ješovic, kteří si zatím
nevyzvedli kalendář na letošní rok, dostanou
svůj výtisk zdarma v pokladně
Městského úřadu Liběchov.
ADRESA A ÚŘEDNÍ HODINY
MĚSTSKÉHO ÚŘADU LIBĚCHOV

 Rumburská 53,
277 21 LIBĚCHOV
ou@libechov.cz



315 697 016
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LIBĚCHOVŠTÍ HASIČI INFORMUJÍ
Za město Liběchov a za místní hasiče bych chtěl nejprve poděkovat panu
Miroslavu Marečkovi, předsedovi organizace SKUPINY TECHNICKÉ
PODPORY, z. s., který nám v listopadu loňského roku daroval unikátní zásahový
automobil.
K předání vozidla došlo 12. 12. 2018 v Hrádku nad Nisou za přítomnosti pana
Marečka a obou místostarostů. V současné době se vůz administrativně zařazuje
do Integrovaného záchranného systému (IZS).
Jde o zásahový automobil s dostatečným množstvím hasiva (800 l vody + 150 l pěnidla), postavený v roce 1996
renomovanou rakouskou firmou Rosenbauer na americkém podvozku Chrysler Dodge BR-3500, s pohonem 4x4
o výkonu 170kW a posádkou 1+2. Sloužil hasičům elektrárny Počerady na Lounsku a poté u HZS ČR, záchranného
útvaru ve Zbirohu jako rychlý zásahový automobil. Odtud se vůz dostal do SKUPINY TECHNICKÉ PODPORY, z. s.,
zařazené v IZS, která však sama hasicí techniku nevyužívá. Vůz tak získali liběchovští hasiči, kterým vyhovuje mj.
jeho průchodnost terénem při lesních požárech. Automobil je navíc vybaven vysokotlakým hasicím zařízením, které
umožňuje efektivní hašení a velkou úsporu hasební látky, a jedním výtlačným hrdlem B75. Zvláštností jsou otevřené
skříně na bocích vozu, kde jsou uloženy základní věci pro prvotní zásah při požáru (pákový rozdělovač, RHP,
přiměšovač, přechodky, klíče, hydrantový nástavec, armatury a ruční vyprošťovací nástroje). Ve skříních uzavřených
roletami je uloženo šest kusů hadic C52 a dva kusy B75,
plnoproudé a kombinované proudnice a dva kusy hadic
D25.
Vozidlo disponuje i dvěma sety dýchací techniky,
plovoucím čerpadlem a motorovou pilou. V horní časti
nástavby má ženijní nářadí (lopaty, smetáky, krumpáč
a sorbent), savice a osvětlovací zařízení. Nechybí ani
profesionální lékárnička pro poskytnutí první pomoci,
ruční svítilny, řezač pásů a nástroj na rozbíjení skla,
vozidlová radiostanice a jedna ruční radiostanice
s integrovaným dobíjením.
Vozidlo má najeto 45 000 km, je tedy dobře zajeté,
a doufejme, že bude sloužit ku prospěchu nás všech po
mnoho let. Více informací o tomto vozidle i bohatou
fotogalerii zájemci najdou pomocí internetového odkazu
Předání vozidla. Pan Miroslav Mareček a místostarostové
https://www.pozary.cz/clanek/4963-poceradska-caska/.
Naši strojníci Svatopluk Spíchal a Vojtěch Šafránek
navštívili 11. ledna 2019 s tímto vozem hasiče v elektrárně
Počerady. Garážmistr, který jej měl na starosti, poskytl
oběma podrobné školení. Věnoval nám také kompletní
nové obložení brzd.

Liběchova Pavla Veverková a Jan Rodr

Za liběchovské hasiče bych na závěr rád popřál všem
občanům Liběchova a Ješovic vše nejlepší v novém roce
2019.
Již nyní Vás mohu pozvat na dubnové pálení čarodějnic na
Kostelíčku, opět za doprovodu živé kapely. Taková setkání
s hasiči jsou nakonec pro každého jistě nejpříjemnější.
Těšíme se na Vás!
Jan Rodr, velitel JSDH Liběchov

Liběchovští hasiči připravují Svatohavelské posvícení.
Snímek je z října 2018
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Sociální podpora – jaké jsou možnosti?
Občané, kteří se dostanou do tíživé životní či finanční situace, se
s dotazem na sociální podporu mohou obrátit na Úřad práce (Nová
2571/1, 276 01 Mělník). Veškeré informace o státní sociální podpoře,
pomoci v hmotné nouzi nebo o problematice zdravotního postižení
najdou zájemci také na webových stránkách Ministerstva práce
a sociálních věcí (www.mpsv.cz) nebo přímo na Integrovaném portálu
MPSV (http://portal.mpsv.cz/), kde v horní liště na obrazovce zvolí
záložku Sociální tematika.
Tento portál obsahuje informace o státní sociální podpoře, která zahrnuje dávky poskytované osobám (rodinným
příslušníkům) ve společensky uznaných sociálních situacích. Stát vyplácením těchto dávek z části přebírá
spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. Systém pomoci v hmotné nouzi se zaměřuje na osoby
s nedostatečnými příjmy. Motivuje tyto osoby k tomu, aby se aktivně pokoušely zajistit si prostředky k uspokojení
životních potřeb, a snaží se zabránit jejich sociálnímu vyloučení.
Občanům v nepříznivé sociální situaci je určena pomoc a podpora prostřednictvím sociálních služeb. Do této oblasti
spadá příspěvek na péči, určený lidem dlouhodobě nemocným a odkázaným na pomoc dalších osob.
Dávky pro osoby se zdravotním postižením zahrnují příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a také
vystavení průkazu osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P).
Pokud si nevíte rady, jestli máte nárok na určitý příspěvek či sociální dávku, případně chcete-li zjistit, jaké výše by
přiznaná dávka mohla dosáhnout, použijte na tomtéž portálu tzv. sociální kalkulačku. Veškeré výsledky, které tímto
způsobem získáte, jsou však jen orientační a mají spíše charakter doporučení. Přesný výpočet musí vždy provést
příslušný úřad.
(Informace pro tento článek byly čerpány z internetových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí.)
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INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Matrika a nově narození
Narodilo se Vám děťátko a máte již vystaven rodný list? Prosíme, dostavte se s tímto
listem na evidenci obyvatel Městského úřadu Liběchov.

Slavnostní vítání
nových občánků
se uskuteční
18. května 2019
od 10 hodin
v obřadní síni
Městského úřadu
Liběchov.

Upozornění pro rodiče. Platná legislativa neumožňuje obcím využívat informace ze
systému evidence obyvatel nad rámec právní úpravy stanovený v zákoně o obcích.
Město Liběchov by i přesto rádo zachovalo tradici „vítání občánků“, a proto se
obrací na Vás, rodiče novorozených dětí, s žádostí o spolupráci. Budete-li mít zájem,
aby Vaše děťátko bylo pozváno na slavnostní vítání nových občánků, dostavte se,
prosím, na městský úřad, kde vyplníte souhlas se zasláním pozvánky na tuto akci,
nebo využijte dokument ke stažení na stránkách města.
Vyplněný formulář prosím odevzdejte na městském úřadě do 3. 5. 2019.
Na vítání občánků budou pozvány děti narozené od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019,
s trvalým pobytem na území Liběchova a Ješovic.

Nájem hrobových míst na hřbitově
v Liběchově

STATISTIKA ROKU 2018
MATRIKA, EVIDENCE OBYVATEL,
CZECH POINT
SŇATKY V LIBĚCHOVĚ UZAVŘENÉ

43

OBČANŮ LIBĚCHOVA ZEMŘELO

8

DĚTÍ SE NARODILO

9

OSOB Z LIBĚCHOVA SE ODHLÁSILO

31

OSOB K TRVALÉMU POBYTU SE PŘIHLÁSILO

35

URČENÍ OTCOVSTVÍ

3

DUPLIKÁTY MATRIČNÍCH DOKLADŮ

9

VÝPISY Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

66

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

1

VÝPISY Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

4

VÝPISY Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

8

VÝPISY Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČŮ

7

VÝPISY Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

0

KONVERZE DOKUMENTŮ CZECH POINT

2

VÝPIS SNÍMKU KATASTRÁLNÍ MAPY

0

ZŘÍZENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

0

ZNEPLATNĚNÍ A VYDÁNÍ NOVÝCH ÚDAJŮ DS

2

VEŘEJNÝ REJSTŘÍK

0

Žádáme nájemce hrobových míst, aby si ověřili platnost
své smlouvy o pronájmu. Pokud Vaší smlouvě brzy
vyprší platnost, dostavte se, prosím, na Městský úřad
Liběchov k sepsání nové.
Cena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného
za hrobové místo (20 Kč za 1 m2 za rok) a z úhrady za
služby spojené s nájmem (81 Kč ročně).
Rozměry všech pronajímaných míst jsou k dispozici na
městském úřadu. Zde si také můžete předem ověřit
aktuální cenu, kterou budete při podpisu nové smlouvy
hradit. Doba pronájmu je stanovena na deset let.
Dále upozorňujeme, že jakékoliv práce související
s hrobovým místem, včetně ukládání uren, se musí dít po
předchozím souhlasu provozovatele hřbitova, jímž je
město Liběchov.

Společenská kronika
Dne 24. ledna jsme vzpomněli
nedožitých 90. narozenin pana

JUBILANTI 70 LET VĚKU

10

JUBILANTI 80 LET VĚKU

5

JOSEFA ULMANA,

JUBILANTI 90 LET VĚKU

2

který nás opustil v roce 2005.

1 054

S láskou rodina

POČET OBYVATEL K 31. 12. 2018
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MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY,
TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Obecně závazná vyhláška města Liběchov č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovuje od 1. 1. 2013 poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek ve výši 560 Kč za rok 2019 je povinna uhradit:
 fyzická osoba s trvalým pobytem v Liběchově;
 cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů a je hlášen
v Liběchově – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Liběchov;
 cizinec, který pobývá na území Liběchova přechodně po dobu delší 3 měsíců – povinnost přihlásit se
k místnímu poplatku osobně na MěÚ Liběchov;
 cizinec, kterému byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců a který pobývá na území Liběchova – povinnost
přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Liběchov;
 fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Termín splatnosti poplatku:
Jednorázově nejpozději do 31. 3. 2019 – nebo ve dvou splátkách, nejpozději do 31. 3. 2019 a 30. 9. 2019.
Poplatek je splatný buď v hotovosti do pokladny v kanceláři MěÚ v Liběchově, nebo bezhotovostně na účet města
Liběchov vedený u KB Mělník, č. ú. 3120171/0100 s variabilním symbolem, kterým je číslo popisné, případně číslo
evidenční.
Upozornění: Naprostá většina obyvatel Liběchova a Ješovic i místních chatařů hradí poplatek za komunální odpad ve
stanovené výši a termínu. Je bohužel několik jednotlivých případů, kdy ani opakované upomínky a pokusy
o vzájemnou domluvu nepřiměly dotyčného k tomu, aby dostál svým závazkům. Poplatek za komunální odpad je
podle zákona upřednostněná pohledávka, a proto se strhává z platu nebo bankovního účtu. Dlužná částka se podle
zákona znásobí třikrát a navíc se k ní připočítává exekuční příplatek 500 Kč. Po vzoru dalších obcí nyní i město
Liběchov přistoupilo v několika odůvodněných případech k razantnějšímu řešení a poplatek bude vymáhat formou
exekuce.

ZÁLOHY NA STOČNÉ

POPLATEK ZE PSŮ

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

Sazba místního poplatku ze psů činí 60 Kč za
prvního psa, 90 Kč za každého dalšího psa
za rok. Předmětem poplatku je pes starší šesti
měsíců. Termín splatnosti poplatku je 31. 3.
2019.

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

Poplatek je splatný buď v hotovosti v pokladně
městského úřadu, nebo bezhotovostně na účet
města, číslo účtu 3120171/0100. Do poznámky
uveďte své příjmení a údaj „poplatek za psa“.
Psí známky si majitelé psů mohou vyzvednout
v kanceláři městského úřadu.

Prosíme majitele psů, aby při venčení na
veřejných prostranstvích vždy uklízeli
po svých čtyřnohých kamarádech.
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Příměstský tábor 2019
S využitím dotace z programu podpory zaměstnanosti uspořádalo město Liběchov ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Liběchov v loňském roce letní příměstský tábor. V tomto projektu budeme pokračovat i letos: na přelomu
února a března se uskuteční příměstský tábor v termínu jarních prázdnin, o hlavních prázdninách pak na děti
čeká hned několik týdenních turnusů. Na jarní i letní tábor můžete své děti přihlásit již nyní v kanceláři
Městského úřadu Liběchov. Přihlášky se přijímají od 8. února 2019 až do naplnění kapacity tábora.

Příměstský tábor o jarních prázdninách bude probíhat v termínu
od 25. února do 1. března 2019, ve všedních dnech vždy od 7.30 do 16.00 hodin.

Podmínky pro jarní i letní příměstské tábory zůstávají stejné jako v loňském roce: tábory jsou určeny dětem
z Liběchova, Ješovic a blízkého okolí (Želízy, Tupadly, Dolní Zimoř, Vidim, Medonosy) a jsou vyhrazeny pro
věkové kategorie předškoláků (budoucích prvňáčků) a dětí z prvního stupně základní školy, a to včetně žáků, kteří
v červnu 2019 ukončí 5. ročník.
Kapacita každého táborového turnusu je 14 dětí, nejmenší možný počet na jeden turnus je 8 dětí.
Dohled na táboře zajistí ZŠ a MŠ Liběchov. Program se zaměří na různá témata z oblasti přírodovědy, vesmíru,
nauky o zdraví apod.
Děti se budou scházet v budově Základní školy a mateřské školy Liběchov.
Tábor je zdarma, rodiče platí pouze obědy a při výletech uhradí svým dětem dopravu a vstupné.
Svačiny si děti donesou z domova podle svých zvyklostí, stejně tak lahev s pitím na výlety musí mít vlastní.
Při pobytu v budově školy bude pitný režim zajištěn.
Přihlášky se odevzdávají na Městském úřadu Liběchov, kde je tento formulář již k dispozici i pro letní turnusy 2019.
Rodiče dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Liběchov mohou obdržet přihlášku přímo ve škole.
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.
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 doloží 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.
Zajistěte si místo ve Vámi zvoleném letním termínu včas!
LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2019
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV
Chcete se blíže seznámit s prostředím v naší škole? Srdečně Vás zveme na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ A MŠ LIBĚCHOV,
který se koná v sobotu 23. března 2019 od 9 do 14 hodin.
Rádi uvítáme všechny zájemce, zvláště rodiče budoucích prvňáčků!
Pro děti školou povinné, ale i pro nás učitele je nyní aktuálním tématem konec prvního pololetí. Je čas bilancovat:
vyhodnotit prospěch, ale ohlédnout se také za akcemi, kterých jsme se s dětmi zúčastnili.
Co jsme tedy za ten poslední půlrok zvládli?
 několik projektových dní na 1. stupni a ve školní družině (např. k 28. říjnu, k svátku sv. Martina, před Vánoci, na
Tři krále)
 s dětmi z 2. stupně jsme navštívili akce sportovní, kulturní i vzdělávací: např. florbalový turnaj v Mělníku, koncert
v pražském Rudolfinu nebo přednášku z cyklu Planeta Země 3000
 vydání dalšího, předvánočního čísla školního časopisu Záškolák, který vzniká v rámci povinně volitelného
předmětu Tvořivé psaní (je k nahlédnutí v budově školy a na webových stránkách školy)
 turisticko-poznávací kurz v podzimním Harrachově, určený žákům z 1. stupně a 6. třídy
 vánoční výrobní dílny se žáky 6. a 7. třídy v SOU Liběchov na Boží Vodě
 několik vánočních vystoupení (např. v Domově seniorů Vidim) a vánoční výrobní dílničky pro děti a jejich rodiče
v prostorách nové školní dílny
A na co se děti mohou těšit v dalších měsících? Zhruba v polovině února se uskuteční lyžařský kurz. Na jaře
proběhnou další výrobní dílny pro vybrané třídy. Navštívíme také divadelní představení a vzdělávací pořady.
Připravujeme i projektový den ke Dni Země.

ZŠ A MŠ LIBĚCHOV, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE, VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

ZÁPIS K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
DO 1. TŘÍDY
9. dubna 2019
od 13.30 do 16.30 hodin
2. patro školní budovy
Za Školou 161
277 21 Liběchov
Při zápisu je nutná účast jednoho ze zákonných zástupců dítěte
s platným občanským průkazem (u cizinců pas s potvrzením
dlouhodobě pobývajícího rezidenta) a rodným listem dítěte.
Při podávání žádosti o odklad je nutné mít s sebou doporučení
pedagogicko-psychologické poradny a zároveň vyjádření dětského
lékaře.
LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2019
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Dne 28. března 2019
od 16.00 hodin
proběhne v naší škole
INFORMAČNÍ SCHŮZKA
RODIČŮ BUDOUCÍCH
PRVŇÁČKŮ
s jejich paní učitelkou.
Na schůzce rodiče vyplní potřebné
tiskopisy a získají důležité
informace o školní docházce
(např. doporučený seznam věcí,
organizační záležitosti).
Schůzka se uskuteční v učebně
ve 2. patře školní budovy.
Srdečně Vás zveme a těšíme se na
společné setkání.
Mgr. Jana Pravdová,
ředitelka školy

Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY

www.mslibechov.webnode.cz

Závěr loňského roku představoval pro děti ze školky především velké těšení na Vánoce. Vzhledem k aktivitám, které
děti čekaly, však utekl velmi rychle a příjemně. Adventní čas jsme zahájili v neděli 2. prosince vystoupením při
rozsvěcení vánočního stromečku. Počasí nám vůbec nepřálo, děti ale i přes vytrvalý déšť vše zvládly.
Ve středu 5. prosince nás navštívil Mikuláš se svými pomocníky čerty a andělem. Trochu jsme se báli, ale po
zazpívání písničky a slibu hříšníků, že se polepší, byl strach pryč a všichni dostali sladkou odměnu.
Druhý den k nám přijelo s pohádkou Divadlo Šikulka. Děti zhlédly tři pohádky a připomněly si, jak je důležité chránit
naši zem před ničením životního prostředí, jak si vzájemně pomáhat, nežárlit a vidět v novém členu rodiny nového
kamaráda; a nakonec do jakého nebezpečí se mohou dostat, když nebudou poslouchat maminku, a co přináší
neposlušnost.
V následujícím týdnu jsme již
tradičně přivítali děvčata
ze Středního odborného učiliště
Liběchov i s paní učitelkou Martinou
Kuličovou. Pomohla našim dětem
s výrobou krásné vánoční dekorace,
kterou si odnesly domů.
A jako každý rok děti ze třídy
Motýlků svým vystoupením
zpestřily vánoční posezení
zaměstnancům Ústavu živočišné
fyziologie a genetiky AV ČR
v Liběchově.
Ve středu 19. prosince k nám zavítal Ježíšek. Do každé třídy nadělil spoustu pěkných
dárků, které všem udělaly velkou radost. Odpoledne následovala vánoční besídka. Děti
s nadšením předvedly vše, co si pro rodiče a ostatní příbuzné připravily: tanečky,
písničky, básničky i pohádku. Odměnou za snahu nám byl velký potlesk obecenstva
a radost rodičů z toho, jaké mají šikovné děti.
Letos jsme se poprvé zapojili do projektu Ježíškova vnoučata. Neplnili jsme sice
konkrétní přání, ale věnovali jsme drobné dárky. Děti ze třídy Berušek vytvořily
obrázky a děti ze třídy Motýlků vyrobily stojací vánoční stromečky se sladkým
překvapením (viz obrázek vpravo). Doufáme, že jsme alespoň trochu potěšili klienty
Centra následné péče v Mělníku.
Co nás čeká: Divadélko Koloběžka s pohádkou „O Koblížkovi“ (5. 2. 2019)
Pohádkový karneval (termín upřesníme)
Divadélko Koloběžka s pohádkou „O zamčeném štěstí“ (4. 3. 2019)
Čteme dětem – dobrovolníci čtou dětem ve školce (25. 3. – 5. 4. 2019)
Kolektiv učitelek MŠ
„Přebrepty“ našich dětí


Paní učitelka se ptá: „Děti, jakou barvu má obličej?“
Dítě odpoví: „No přece kůžovou.“



Dítě sděluje paní učitelce: „Podívejte, kolik toho mám. Mám toho plnou srst.“
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PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK MODRÁ KOTVA LIBĚCHOV
Modrá kotva hlásí…
Úvodem nám dovolte, abychom Vám za náš přístav popřáli
vše dobré do roku 2019, hodně zdraví, štěstí a mnoho
úspěchů a spokojenosti. Letos bychom Vám chtěli v rámci
krátkých medailonů představit naše posádky.
Tentokrát to budou ŽRALOCI, posádka našich nejmladších
benjamínků. Jsou to kluci od od pěti do sedmi let, kteří
ještě chodí do školky. Když se sejdou na schůzce v plném
počtu, je jich pět: Šotek, Rychlík, Honzík, Tučňáček a Vlk,
ale i tak je jich plná klubovna.
Schůzky máme v pondělí od 15:30 do 17:00. Kromě
skautského programu tu hrajeme i různé pohybové hry.
Soutěžíme v celoroční hře, která je tento rok zaměřená na
vesmír. Každý má svou vesmírnou loď a cestuje s ní mezi
souhvězdími. Kromě schůzek jezdíme po celý rok na výlety
a za hezkého počasí zkoušíme plout na lodích po Labi.
Stále hledáme nové kamarády, takže pokud jsme Vás
zaujali, neváhejte se ozvat a nechte své dítě vyrůst
ve skautu. :-)
Více na: https://modrakotva.skauting.cz/.
Za přístav Modrá kotva Liběchov
Bc. Marie Kubecová

Kdy: 10. 3. 2019 od 15:00
Kde: Sokolovna
Liběchov
Na parket zveme zvířátka
z celého světa, která žijí
na suchu i ve vodě.
Srdečně zvou skauti a skautky
z Modré kotvy
a město Liběchov
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Tříkrálové setkání
v liběchovském zámku
V neděli 6. 1. 2019 uspořádal pan Josef Homolka
Tříkrálové setkání občanů a odborníků z oboru historie
a architektury. Odehrálo se ve společenském sále
liběchovského zámku. Cílem pořadatelů bylo představit
veřejnosti záměr začlenění zámku do života obce.
Program uváděl historik Mgr. Petr Bahník. Po krátké
prohlídce zámku následovalo hudební vystoupení dětí
Klekerových z Hoštky.
Hlavním bodem podvečera pak byla přednáška o historii zámku, jeho stavebním vývoji a o úskalích územního
plánování. Ing. arch. Markéta Bahníková v ní konkrétně objasnila, jak může územní plán zásadním způsobem ovlivnit
další rozvoj zámku včetně přilehlých budov, zahrad a ostatních ploch, a představila příklady funkčních historických
objektů srovnatelné velikosti, které našly v současné době využití – zámky v Roztokách u Prahy a v Liblicích.
Pan Josef Homolka jako zástupce současných vlastníků informoval účastníky o svém záměru liběchovský zámek
postupně opravovat a památku zachránit.
V závěrečné prezentaci Mgr. Pavlína Dvořáková představila vizi obnovení zahradnictví s oranžerií v zámecké
zahradě. Oranžerie je dnes nejvíce poškozenou kulturní památkou ve městě. Program ukončila diskuze s občany,
jejichž zájem o tuto akci nás velice potěšil.
Josef Homolka

Zpívání koled
u ješovické lípy
V podvečer 20. prosince 2018
jsme se znovu sešli pod
památnou ješovickou lípou,
abychom si v předvánočním
čase společně zazpívali koledy
a popřáli si navzájem hezké
svátky. Sváteční atmosféru
pomohl navodit také originální
osvětlený betlém s motivy
z Liběchovska (viz foto), který
vytvořila paní Marie Poláková.
Jak se již v předchozích letech stalo zvykem, skauti z přístavu Modrá kotva Liběchov dovezli do Ješovic Betlémské
světlo a rozdávali jej příchozím. Jedna věc ale přece jen byla oproti dřívějším ročníkům našeho zpívání neobvyklá,
a to počet lidí, který se tohoto večera zúčastnil: u lípy se nás tentokrát sešlo více než čtyřicet – a to už je pořádný sbor!
Věříme, že jste všichni prožili krásné a poklidné Vánoce, a těšíme se s Vámi na shledanou zase za rok.
Vlaďka Zralíková
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Z KRONIKY LIBĚCHOVA
DOKONČENÍ ZÁPISU PANA VLADIMÍRA DOUBKA Z ROKU 1981

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
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LIBĚCHOV SOBĚ – SPOLEK PRO ZÁCHRANU KOSTELÍČKA
Vážení spoluobčané,
tak jako každého v Liběchově i nás potěšila zpráva, že se kostel sv. Ducha a Božího hrobu stal majetkem města. Nyní
město začíná připravovat jeho rekonstrukci. Město již deklarovalo využití kostela k veřejně prospěšným účelům a pro
občany. Domníváme se, že by bylo dobré toto využití ještě více konkretizovat. Jsme spolkem pro záchranu kostelíčka,
a proto nás čeká obzvlášť tento rok hodně práce. Spolek již tři roky shromažďuje na transparentním účtu peníze od
dárců (k dnešnímu datu je to 225 000 Kč), které po dohodě s vedením města Liběchov použije na spolufinancování
projektové dokumentace.
Spolek dále s podporou města připravuje veřejnou sbírku na obnovu kostela sv. Ducha a Božího hrobu. Slavnostně
bude vyhlášena na našem 4. Reprezentačním plese, který se koná na zámku v Mělníku dne 2. března 2019 od 20.00
hodin. V ceně vstupného 700 Kč je zahrnut raut a bohatá tombola. Lístky na ples je možné zakoupit u členů spolku
a také v grafickém studiu Tisk 24 na náměstí Míru v Mělníku (vedle radnice). Všechny Vás srdečně zveme!
V lednu vyšla naše druhá kniha s názvem Liběchov a jeho zámek, novodobá historie. Zámecké zahrady
v Liběchově od autorů Šárky Bínové a Vítězslava Štajnochra. Kniha přináší dostupné informace především
o novodobé historii liběchovského zámku, ale i samotného města. Je totiž důležité připomínat dějinnou souvislost
mezi Liběchovem a jeho zámkem.
Projekt podpořilo Ministerstvo kultury ČR.
Knihu je možné zakoupit v Turistickém
informačním centru v Mělníku, v sezóně
také v Turistickém informačním centru
v Liběchově, dále v knihkupectví M.
Kubešové na náměstí Karla IV. v Mělníku
a u členů spolku.
Pokračujeme v projektu Mluvme spolu, do
kterého náš spolek vstoupil v listopadu 2018
a o kterém jsme Vás již informovali
v posledním čísle Zpravodaje. Vážíme si
spolupráce s řediteli, učiteli a vychovateli
místních škol a Dětského domova se školou
i pomoci dětí a všech dobrovolníků a všem
jim děkujeme. Dokonce i na Silvestra se
sešlo několik dospělých a dětí, aby ve
spolupráci se spolumajitelem zámku panem
Josefem
Homolkou
pokračovali
v revitalizaci zámecké zahrady u jezírka.
Nový rok jsme pak zahájili společensky:
spolu s dětmi z DDŠ a z SOU Liběchov
a jejich vychovateli jsme při malém
občerstvení v liběchovské Besedě hovořili o
náplni naší další spolupráce.
I v tomto roce se chystáme spolupracovat
s Římskokatolickou farností v Liběchově
a budeme i nadále podporovat její veřejnou
sbírku na rekonstrukci varhan v kostele sv.
Havla.
Členové spolku Liběchov sobě
LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2019
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Vánoční ohlédnutí
z kostela sv. Havla
Vážení přátelé,
13. ledna skončila pro nás křesťany doba
vánoční, a to je příležitost, abychom se za ní
alespoň letmo poohlédli a poděkovali.

Na fotografii je zachyceno novoroční setkání spolku Liběchov
sobě s dětmi ze Středního odborného učiliště a Dětského
domova se školou.
Všechny propojil projekt
nazvaný Mluvme spolu.
Malé pohoštění bylo poděkováním za hodiny strávené
prací při revitalizaci zámecké zahrady.

Asi každý z Vás zaznamenal vánoční
bohoslužby. Svým hlasem k nim svolával zvon,
který se v minulém roce po dlouhé odmlce opět
rozezněl. Viděli jste jistě plakáty, kterými jsme
Vás do kostela pozvali na Boží hod na mši
svatou a zpívání koled. Při této mši svaté
proběhla i sbírka na opravu varhan. Její výtěžek
byl bezezbytku převeden na účet veřejné sbírky,
která byla právě na opravu varhan vyhlášena.
Cíli, který jsme si vytýčili, jsme tedy po
Vánocích blíže o 7 194 Kč. Za to patří všem
dárcům poděkování, a to jak těm anonymním,
kteří bez okázalosti přispěli při sbírce, tak i těm,
kdo přinesli svůj dar osobně, ale nepřáli si být
jmenováni, neboť ten, který štědrost odplácí,
stejně jejich jména zná.
Bývá zvykem poděkovat spolupořádajícím
subjektům, účinkujícím, zkrátka lidem, které
známe z plakátku, a samozřejmě i já jim děkuji.
Nicméně skoro vždy se zapomíná na ty, bez
nichž by nic nebylo, ale přesto stojí anonymně
vzadu.
A tak bych zde rád poděkoval právě jim,
liběchovským farníkům, kteří po jedné
z bohoslužeb vyzdobili a připravili kostel tak,
aby v něm bylo možné setkat se s tím, jehož
narození v tichosti zpřítomňoval kostelní
betlém. Zároveň jim děkuji i proto, že jsou
nositeli živé tradice církve, včetně té vánoční.
Díky nim není kostel muzeum a betlém
exponát. Myslím, že právě to je ten
nejpodstatnější rozměr, o který o Vánocích jde
a díky němuž je vánoční kostel přitažlivější než
výstavy betlémů či muzea.
Na závěr tohoto kratičkého článku bych Vám
ještě rád, byť je již více než polovina ledna,
popřál vše dobré do roku 2019. Jakkoli si to lidé
přejí již ze setrvačnosti a se samozřejmostí,
neměla by to být jen otřepaná novoroční fráze,
ale skutečný projev toho, co druhým přejeme.
P. Anselm Pavel Kříž, O. Praem.
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Dějiny Liběchova v datech (6)
Liběchov za Pachtů z Rájova – dokončení
Za Pachtů bylo díky vládním reformám zrušeno osobní poddanství (nevolnictví), což vedlo mimo jiné ke zvýšené
migraci, hlavně za prací. Mezi nově příchozími obyvateli nacházíme výrazný podíl německých jmen, ačkoli jména
česky znějící ve vsi převažují. Během 18. století se tak Liběchov stává dvojjazyčným. Německy se zcela dominantně
mluví už v sousedních Želízích a v obcích severněji položených, patrně i v Ješovicích. Zcela české zůstávají v 18.
století sousední Vehlovice i panství a vsi na levém břehu Labe. Tento stav trvá i v 19. a v prvé polovině 20. století až
do poválečného vysídlení Němců.
Pokud jde o náboženské vyznání, v obci zcela dominovali katolíci, stejně jako v dalším století a půlstoletí. Měli svůj
kostel sv. Havla. Rovněž kostelík sv. Ducha byl katolický. Počet evangelíků, od patentu Josefa II. tolerovaných, na
rozdíl od blízkých ryze českých vsí (Vehlovice, Křivenice) byl velmi malý (to se změnilo až po roce 1945 při
dosídlování obce), vlastní svatostánek neměli. Prvým liběchovským nekatolíkem, kterého známe jménem, byl švec
Felix Pauser (1784).
Židovské osídlení patrně kontinuálně navazovalo na dobu dřívější, židovská komunita se však ani nyní, ani později
nestala natolik početnou, aby vznikla samostatná židovská obec s vlastní synagogou a hřbitovem. Liběchovští Židé tak
patřili k radouňské náboženské obci (tj. nikoli mělnické). Malou židovskou modlitebnu lze předpokládat v objektu
židovského domu (tzv. Judenhausu) a palírny (dnes čp. 37) v přízemí na straně pivovaru. Podle prvého oficiálního
soupisu židovských rodin v Čechách žil roku 1793 v Liběchově se svou ženou Isák Benda, který se živil obchodem
s plátnem.
Nejstarší doloženou školní budovou byl domek nad farou pod kaplí sv. Ducha (dnes čp. 111, dříve 36). Po vydání
školního řádu roku 1773 vznikla triviální škola v tzv. židovském domě (čp. 37, dříve 8).
Matrikou doložen prvně roku 1772 špitál, avšak s tím, že pod tímto termínem si nelze představovat ústav typu
současné nemocnice, nýbrž sociálně záchrannou instituci pro zestárlé a chudé osoby. A to nejspíš z celého
liběchovského panství.
Většina obyvatel se živila zemědělstvím.
Postupně nabývalo na významu pěstování
chmele, ačkoli jeho zlaté období mělo teprve
přijít. Víme však i o tesařích, truhlářích,
bednářích, pecařích, rybářích, ševcích,
tkalcích, krejčích, zahradnících, ovčácích
a obecních hlídačích.
K roku 1771 se uvádí, že Pachtovi sedláci
museli čtyřikrát týdně jezdit se dřevem do
Liběchova a odtud až do Prahy – nazpátek
pak přiváželi sůl (srovnej sýpku či solnici
v Malém Liběchově).
Navzdory zlepšení hygienických poměrů,
pokroku ve zdravovědě a odtud postupnému
snižování vysoké novorozenecké úmrtnosti
připadlo ještě v roce 1785 z jedenácti
zemřelých osob devět na děti do osmi let.
Z oné doby zaznamenejme některá dochovaná jména: František Hutschenreutr působil na zámku jako lékař
specialista (označován jako chirurg). Prvým doloženým „apatykářem“ byl František Koppmann (1753), druhým
lékárníkem byl Filip Josef Hollauer. V čele panství stáli pachtovští správci (hejtmanové), sídlící na zámku, Jan Jiří
Schmidt, Valentin Schreier, Kristián Miller, Tomáš Jan Šrámek, Kryštof Herzog, jistý Gubig, Jan Václav
Grosvalt, Josef Gallrach, Florian Pachmann. Významnými postavami velkostatku byli sládci, konkrétně rod
Zimmermannů; a také panští sklepníci ve vinném sklepě, jako Jan Doktor. Rovněž kantoři, Šebestian Böhm a Jan
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Jindřich Müteis (1738). Rychtářem, který představoval vrchol vesnické hierarchie, byl roku 1727 Martin Richter
(jméno se tedy shodovalo se zastávanou funkcí, Richter je česky rychtář). Mezi místní elitu patřili i mlynáři, jako
Tobias Stulle (či Stolle) a po jeho smrti syn Gregor a pak Johan Georg Walter (mlýn měl tehdy čtyři kola, z nichž
dvě pracovala pro pilu na řezání prken). Jména hostinských z panské hospody byla Josef Sander a Johan Christoph
Franz. Z roku 1715 známe řezníka Václava Kruťáka (Nomen omen? Neuměl psát, podepisoval se třemi křížky.),
pak Josefa Kruťáka, Christopha Arelta, Christopha Wenzela. Kovárnu vlastnil Johann Richter (1762), pekárnu
Karel Gallas a po něm syn Franz Gallas. Ze sedláků jmenujme Kutzlery, Stráskaly, Slánské (jmenovitě Matese
Slánského), Josefa Sandera, Václava Buriána, Freibergery, Braunschweigery, Kellery, Redlichy (1767). Toliko
chalupníky byli Hellerové, Goldbruchové, Mesnerové, Reicheltové, Sprengerové, Lerchové (Josef Lerche
v závěru pachtovské vlády zastával úřad liběchovského rychtáře; die Lerche = skřivan), dále Altmanovi, Sauerovi
nebo Truppovi.

Hrobka Pachtů z Rájova
u kostela sv. Havla
Pachtovská hrobka leží pod kostelem sv. Havla. Vedou k ní schody
z chrámového interiéru. Vchody do hrobky jsou zakryty třemi
náhrobními deskami, z nichž jedna měla nést letopočet 1768, již
nečitelný. Na kostelní terase se pak nachází pět náhrobních desek
z let 1808–1855, označujících hrobku zvenčí. Tyto náhrobní desky
spočívaly pod zvláštní stavbičkou (viz známou Linderovu rytinu
Liběchova, na obrázku níže označeno číslem 3), která však byla
později odstraněna, patrně pro zchátralost, a tak jsou dnes desky
vystaveny povětrnosti.

HIER RUHET SANFT IN GOTT
DIE IHREN GESCHWISTERN
EWIG UNVERGESSLICHE
SCHWESTER BARBARA GRA
FIN PACHTA FREYIN VON RAY
HOFEN. SIE WARD GEBOREN
AM 15. SEPTEMBER
1762.
UND STARB AM 27. JANNER
1832.
GOTT VERLEIHE IHR DIE
EWIGE RUHE.
Nápis vytesaný do jedné z pěti náhrobních
desek na terase u kostela sv. Havla.
Jde o desku umístěnou v přední řadě zcela
vlevo. Český překlad:
ZDE ODPOČÍVÁ V POKOJI V PÁNU
SVÝM SOUROZENCŮM
NA VĚKY NEZAPOMENUTELNÁ
SESTRA BARBARA HRA-BĚNKA PACHTOVÁ BARONKA Z RÁJOVA
DVORA. NAROZENA
15. ZÁŘÍ
1762.
A ZEMŘELA 27. LEDNA
1832.
BŮH DEJ JÍ
VĚČNÝ KLID.

Výřez z mědirytiny barokního Liběchova od Josefa Lindera.
1 – bývalá zvonice, 2 – fara, 3 – hrobka Pachtů z Rájova,
4 – pachtovská konírna, 5 – domek ledárny, 6 – dům úředníků.
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Mé vzpomínky na Boží Vodu

Tomáš Jirásek

V posledním loňském čísle Liběchovského zpravodaje jsem si dovolil sepsat své vzpomínky na Liběchov, jak jsem ho
znal a poznával v padesátých a šedesátých letech minulého století. V tomto vzpomínkovém pokračování bych rád
přiblížil život na Boží Vodě, kam jsem pravidelně jezdil až do maturity v roce 1967.
Protože můj otec pracoval u Státního rybářství, dostali jsme možnost pronajmout si podkroví v domě č. p. 197, kde
bydleli manželé Kubinovi. Tam jsme začali jezdit někdy od roku 1953 či 1954. To si pamatuji proto, že v roce 1954
jsem začal chodit do první třídy, ale zde jsem dostal se sestrou černý kašel, a tak nás sanitka odvezla do Prahy a do
školy jsem pak nastoupil asi s třínedělním zpožděním.

Pohlednice z roku 1930, vlevo nahoře je zmíněný penzion, vedle kaplička v celé své kráse; vlevo dole ubytovací
zařízení lázní, později byt pan Ráczka, a vedle odpočinkové místo naproti penzionu.

Středobodem Boží Vody byla velká pstruhárna a její šéf pan Václav Ráczek, který zde od roku 1952 bydlel se svou
rodinou v krásném zámečku pod místní kapličkou. Před válkou tu bývaly lázně napájené pramenem léčivé vody, který
byl skryt v kapličce. K prameni chodila většina obyvatel Boží Vody pro vodu, protože vodovod zde tehdy nebyl
a málokdo měl studnu. Bylo zajímavé dívat se na procesí vozíků, trakařů a dalších malých povozů, na kterých byly
většinou konve od mléka, jak je lidé táhnou ke kapličce a zase zpátky.
Vedle kapličky stála velká budova, která dříve sloužila letním hostům jako penzion a také lázně. Po válce se však
z penzionu stala nejprve ubytovna a později zde vznikly byty. V té přechodné době zde bydleli Cikáni, kteří sem přijeli
jako kočovníci odněkud ze Slovenska. Ještě si pamatuji, že vedle penzionu, v takové boudě, měli ustájeného koně a stál
tam také kočovnický vůz. S jejich dětmi jsme se navzájem moc nekamarádili, a když jsme jejich nejstaršího kluka
několikrát přeprali, tak nám dali pokoj. Později se někam odstěhovali a ten penzion se začal přestavovat na byty, jak
jsem již uvedl na začátku.
Naše dětské působiště začínalo právě u kapličky a směřovalo k Želízům. Na druhou stranu, dolů z kopce jsme chodili
nebo jezdili na kolech jen tehdy, když se jelo na nákup do Liběchova či na hřiště v aleji. Z této lokality si toho již moc
nepamatuji, ale dole pod kopcem bydleli Vaďurovi a v kopci rodina Popelínských. Dále směrem ke státní silnici se
rozkládalo velké zahradnictví pana Špacíra (snad se tak píše), kam jsme chodili nakupovat zeleninu a někdy i květiny.
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Na druhé straně cesty bylo několik předválečných vil. V jedné bydlel pan Málek, o kterém jsem se již minule zmiňoval,
a do vedlejší vily (myslím, že nesla jméno Vlasta) jezdila občas v té době známá zpěvačka Judita Čeřovská.
Ale abych se vrátil k „nám“, ke kapličce. Na kopečku byl první dům a v něm bydlel pan Kubín. Žil sám, a proto byl asi
takový starý mrzout, takže jsme se mu raději vyhýbali. Na kopečku, podél plotu pstruhárny, rostlo křoví z bezinek. Zde
jsme si hráli s kluky Zikmundů na autobusy, náklaďáky či jiné motory poháněné samohyby. Většinou jsme však
„jezdili“ pásáky (pásovými traktory), protože ty se řídily tzv. „rajčáky“ čili pákami. Nahrazovaly nám je klacky, přibité
do kmenů bezinek.
Hned v prvním domě, respektive vile pod kopečkem bydleli právě Zikmundovi a Říhovi (č. p. 195). Dnes vypadá dům
poněkud jinak, dříve byla fasáda světlá a dům byl z jižní strany celý obrostlý vínem, které jsme ke konci prázdnin
chodili mlsat. Také garáž byla dřevěná a v ní byl zaparkovaný rodinný vůz Zikmundových. Byla to taková „splácanina“
několika karosérií dohromady a k tomu byly též dva motory. Původní „pragovka“ a později ještě také „škodovka“.
Protože oba byly blíže šrotu než stabilnímu používání, tak je pan Zikmund často měnil, aby mohl vyvážet rodinu na
výlety.
Zikmundovi měli dva kluky, Pavla a Luboše, a to byli mí hlavní kamarádi. A pak ještě Zdeněk Šestáků a Jindra
Luňáků, ale k nim se dostanu později. Pan Zikmund pracoval na kriminálce na Mělníku a celý rok dojížděl do práce na
motorce ČZ 125, která byla podstatně spolehlivější než zmíněný automobil. Paní Zikmundová vedla obchod s obuví
v Liběchově, který byl hned vedle hřbitova.
Zikmundovi měli v domě na Boží Vodě horní patro a v přízemí bydleli Říhovi. O těch nic nevím, ani co dělali. Na
internetu jsem dohledal, že pan Říha byl pracovník ONV Mělník. Měli dceru a syna, ale ani s těmi jsem se moc neznal.
Později se odstěhovali do bytu v domě, který stál o samotě vedle garáží rybářů a pozdější laminátovny (č. p. 220).
Ale bydlela s nimi i maminka paní Říhové, paní Scharfová. A ta
měla v Liběchově papírnictví, hračkářství a trafiku dohromady. Ale
o ní i jejím obchodě jsem se již zmínil minule, v povídání
o Liběchovu.
Další dům (č. p. 196) patřil rodině Dvořáků. Ti měli dvě dcery,
Vendulu a Aničku, a to byly také moje kamarádky. Nevynechaly
žádnou legraci a hlavně věděly, kde se co pěstuje a jak se tam
bezpečně dostaneme na lup.
Další dům v pořadí patřil již zmíněným Kubinovým, o kterých budu
ještě vyprávět, protože v pozdější době pro mne mnoho znamenali.
V dalším domě (č. p. 198) hlava rodiny jezdila motocyklové závody.
Na jméno těchto lidí si již nevzpomenu, protože se brzy odstěhovali,
a místo nich se přistěhovala ze Slovenska rodina Veghů. Pocházeli
z maďarské menšiny a také když přišli, tak jejich kluci neuměli
pořádně slovensky ani česky. Mluvili pouze maďarsky, ale postupem
času se česky naučili. Starší Laco již chodil do práce a pořídil si v té
době nevídaný motocykl JAWA 500.
Taky na něm jezdil jen v neděli či ve svátek. Jednou, když byl
v práci, tak jeho mladší bratr Janči motocykl vytlačil na ulici
a pokusil se našlápnout. To se mu však nedařilo a tak nás, kteří jsme
přihlíželi jeho úsilí, poprosil, abychom mu motorku pomohli roztlačit. Tak jsme se do ní opřeli, Janči držel řídítka a motor blafnul a běžel. Janči se lekl a přidal plyn a motorka vyrazila po
cestě do kopřiv. Táhla milého Jančiho s sebou, až se v kopřivách zastavila o plot. Byl popálený od kopřiv, ale motorce
se naštěstí nic nestalo. Jen na písčité cestě byly vidět dvě rýhy od špiček Jančiho bot.
Za Veghovými byla prudká cesta do kopce, kde byly další domy, ale tam jsme moc nechodili, pokud jsme však nešli na
pole či dále k Hadu nebo do Ješovic. Tam bydleli Jiránkovi, Stelzikovi a úplně nahoře Krutských. Paní Krutská byla
sestra tety Kubinové. Dnes je to tam úplně jiné...
(Pokračování příště.)
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SK LIBĚCHOV, z. s.

www.sklibechov.cz

Fotbalový oddíl
Fotbalisté SK Liběchov zahájili přípravu na jarní část sezóny. Tréninky probíhají v tělocvičně Dětského domova se
školou, kde pravidelně sportují dvě skupiny dětí a dospělý tým. Muži již tradičně zahájí zápasy účastí v „Rebel Český
Pohár Mělník 2019“, kde obhajují loňské 3. místo. V mistrovské soutěži se pak pokusí vylepšit zatím nepříliš
povedenou podzimní část. Rozpis zápasů pro jaro 2019 přináší následující tabulka.
Štěpán Hladký
MUŽI
POHÁR

neděle 3. 3.

10:00

FK Vysoká B – SK Liběchov (hřiště Vehlovice)

POHÁR

neděle 10. 3.

14:30

SK Liběchov – FK Pšovka B (hřiště Vehlovice)

POHÁR

neděle 17. 3.

10:00

SK Mšeno – SK Liběchov (hřiště Vehlovice)

MISTRÁK

neděle 24. 3.

15:00

TJ EMĚ Mělník – SK Liběchov

MISTRÁK

sobota 30. 3.

15:00

Sokol Čečelice – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 7. 4.

10:30

SK Liběchov – FK Čechie Kralupy

MISTRÁK

neděle 14. 4.

16:30

Sokol Dolany – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 21. 4.

10:30

SK Liběchov – Sokol Jeviněves

MISTRÁK

sobota 27. 4.

17:00

TJ Řepín – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 5. 5.

10:30

SK Liběchov – FC Sokol Ovčáry

MISTRÁK

sobota 11. 5.

17:00

Sokol Obříství – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 19. 5.

10:30

SK Liběchov – FC Lobkovice

MISTRÁK

sobota 25. 5.

17:00

Velký Borek B – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 2. 6.

10:30

SK Liběchov – Sokol Sazená

MISTRÁK

sobota 8. 6.

17:00

TJ Vehlovice – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 16. 6.

10:30

SK Liběchov – PTZ Nelahozeves

ODDÍL STOLNÍHO TENISU
SK LIBĚCHOV
ZVE DO SVÝCH ŘAD NOVÉ HRÁČE
OD 6 DO 15 LET
TRÉNUJEME KAŽDOU STŘEDU A PÁTEK
OD 16 DO 18 HODIN
V LIBĚCHOVSKÉ SOKOLOVNĚ
POTŘEBUJETE JEN
PINGPONGOVOU PÁLKU,
OBUV DO TĚLOCVIČNY
A CHUŤ SPORTOVAT
Přijďte se podívat na trénink!
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Oddíl stolního tenisu
SK Liběchov, oddíl stolního tenisu uspořádal
v pátek 7. prosince 2018 tradiční Vánoční
turnaj. Hráči z domácího oddílu, z Neratovic
a Nelahozevsi se tentokrát sešli v místní
sokolovně. Hrálo se na čtyřech stolech, ve
třech kategoriích a ve skupinách každý
s každým. Nejmladším účastníkem turnaje byl
osmiletý Ondra Janatka z domácího oddílu,
který překvapil velkou bojovností.
Po dvou hodinách urputných bojů se již nejlepší hráči mohli radovat ze sladkých odměn. Chaloupky, betlém, rybky,
podkovy, zvonečky a pálky z perníku hráčům předala starostka města Vladimíra Zralíková, které také patří
poděkování za pomoc při organizaci turnaje. A kdo byli ti nejlepší?
Nejmladší žactvo:

Mladší žactvo:

Starší žáci:

1. Tobiáš Blecher (Neratovice)
2. Adriana Janatková (Liběchov)
3. Mikuláš Šimon (Neratovice)
4. Ondřej Janatka (Liběchov)
5. Jáchym Herout (Liběchov)

1. Jiří Ryšavý (Liběchov)
2. Johana Vítová (Liběchov)
3. Jakub Steinhauser (Nelahozeves)
4. Vojtěch Dvořák (Nelahozeves)

1. Dominik Pokorný (Liběchov)
2. Samuel Žitník (Neratovice)
3. Christian Fišer (Liběchov)
4. Miroslav Pokorný (Liběchov)

Marie Nesměráková
NOVĚ ZAKOUPENÉ KNIHY:
Alena Mornštajnová: Hana
C. J. Tudor: Kříďák
Miroslav Macek: Saturnin se vrací
Jaroslav Rudiš: Český ráj
Jaro je tu za pár týdnů – připravte se včas!
Semínkovna aktuálně nabízí například:
chřest, koriandr, cukety, fazolky, kopr
či exotickou ačokču.
Středa 16–18 hodin
Facebook: Knihovna Liběchov
Eva Fričová
GSM: 603 313 439

PRODÁM KIOSEK V LIBĚCHOVĚ (BOŽÍ VODA)

PLOŠNÁ INZERCE V LIBĚCHOVSKÉM ZPRAVODAJI
Cena za formát
A4 600,- Kč
A5 300,- Kč
A6 150,- Kč
A7 75,- Kč

DÁLE PRODÁM:
 VELKOU NEREZOVOU LEDNICI
 VELKÝ MRAZÁK
 DVĚ VELKÉ PROSKLENÉ CHLADICÍ SKŘÍNĚ
 REGISTRAČNÍ KASU ZN. SERD 360T
VOLEJTE NA ČÍSLO 727 895 356

ZADÁNÍ INZERÁTU NA ADRESE
libechovsky.zpravodaj@libechov.cz
NEBO V KANCELÁŘI MěÚ LIBĚCHOV.
PLATBY V HOTOVOSTI V POKLADNĚ MĚSTSKÉHO
ÚŘADU LIBĚCHOV NEBO PŘEVODEM NA ÚČET
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Liběchovský zpravodaj vychází pětkrát ročně a 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 VE ČTVRTEK 28. BŘEZNA 2019.
Příspěvky a obrazové přílohy je možné zasílat na e-mail libechovsky.zpravodaj@libechov.cz.
Liběchovský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku  číslo registrace: MK ČR E 10681
Vydává: Město Liběchov, Rumburská 53  IČO: 00237019  Náklad 440 ks – zdarma.  Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
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