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Vážení spoluobčané,
jsem ráda, že Vás opět mohu přivítat u nového čísla Liběchovského zpravodaje. S příchodem jara nás čeká mnoho akcí
naplněných prací i zábavou. Zatímco příroda se v těchto dnech probouzí, můžeme si říct, že mnozí z nás si příliš
neodpočinuli ani v zimě – to je ostatně vidět také na množství událostí, které se v uplynulých týdnech a měsících staly.
Začněme opět stručným přehledem v chronologickém sledu:
 Na veřejném zasedání 9. ledna 2019 zastupitelstvo schválilo následující změnu: zatímco dříve vedení města
navštěvovalo každý rok pouze jubilanty nad 90 let věku, nyní se s gratulací každoročně vypraví i za oslavenci staršími
85 let.
 Pozemky v okolí kostela sv. Ducha, u nichž byla 1. 2. 2019 nahlášena na katastrální úřad změna majitele (parcelní
čísla 129 a 146/2), jsou od 22. února v majetku města Liběchov. Tímto dnem se uzavřel celý proces koupě kostelíčka
a přilehlých pozemků, který trval od prosince 2014.
 Ve dnech 17. 2. – 7. 3. 2019 zavítali do areálu liběchovského zámku filmaři. Hlavním hrdinou detektivního seriálu,
který vzniká v česko-německo-rakouské koprodukci a bude se vysílat na placených televizních kanálech, je mladý
Sigmund Freud, jenž svojí logikou pomáhá objasňovat zločiny. Za pronájem parkoviště, na kterém si filmový štáb
zřídil své zázemí, město obdrželo podle obecně závazné vyhlášky (OZV) 228 tisíc korun.
 V únoru věnoval Energotrans, a. s., Horní Počaply naší základní škole sponzorský dar na nákup 3D tiskárny
v hodnotě 40 tisíc korun. Návštěvníci Dne otevřených dveří v ZŠ a MŠ Liběchov ji mohli už obdivovat při provozu.
 Orkán Eberhard u nás napáchal nejvíce škod
v noci z 10. na 11. března, více se dozvíte v článku
na straně 3.
 Dne 25. 3. se uskutečnilo opakované veřejné
projednání nového územního plánu města
Liběchov. Věříme, že v dubnu se již podaří nový
územní plán schválit zastupitelstvem města při
veřejném zasedání.
 Upozorňujeme, že od 1. dubna 2019 je uzavřen
most přes Labe ve Štětí, a to pro pěší i pro
veškerou automobilovou dopravu. Bližší informace
najdete na straně 5.
 Krajský úřad Středočeského kraje zaslal městu Liběchov darovací smlouvu na pozemky č. 1279/3 a 1279/4
v katastrálním území Liběchov, o které město požádalo začátkem června 2018. Jde o cesty od silnice I/9 k Rašínkám.
Darovací smlouva byla odsouhlasena na veřejném zasedání zastupitelstva 3. dubna 2019.
 Prostory knihovny a infocentra byly pronajaty k provozování kavárny. Infocentrum a knihovna zde zůstanou
zachovány. Pro čtenáře knihovny se nemění dosavadní průkazy ani roční poplatek ve výši 50 Kč. Za vybranou částku
se i nadále budou nakupovat nové knihy.
 Ve dnech 24.–25. 5. 2019 se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Volit mohou i cizinci, musejí se však
nejdéle do 14. 4. 2019 zaregistrovat na Městském úřadě v Liběchově. Pro tyto volby se rovněž budou vydávat voličské
průkazy. Všechny informace najdete včas ve vývěsce městského úřadu a na webu města.
 Apelujeme na vlastníky pozemků, na kterých jsou stromy napadené kůrovcem, aby věnovali pozornost informační
kampani Krajského úřadu Středočeského kraje. Potřebné informace najdete na straně 9.
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 Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) plánuje v letošním roce komplexní opravu Kokořínské ulice v úseku od
křižovatky s Rumburskou ulicí až k zatáčce ve směru na Rymáň.
 Jednotka sboru dobrovolných hasičů Liběchov zasahovala 4. dubna při velkém požáru v lese u Vrátenské hory.
 I nadále se potýkáme s vandalismem na veřejných prostranstvích. Je smutné, když musíme přihlížet, jak naše
liběchovská omladina beztrestně ničí cizí majetek. Článek o obtížích, které nastávají při vyšetřování těchto přestupků,
jsme uveřejnili minule.
 Upozorňujeme občany, aby zvláště nyní na jaře dávali dobrý pozor na své psy. Opakovaně totiž musíme řešit případy
zatoulaných nebo volně pobíhajících psů, kteří majitelům utíkají z nedostatečně oplocených pozemků.
 DSO Boží Voda hlásí změnu čísla účtu, na který odběratelé platí vodné: 115-8953850297/0100. Přechodem k jiné
bance Dobrovolné sdružení obcí Boží Voda ušetří na poplatcích zhruba 15 tisíc korun ročně.
 Liběchovský zpravodaj má nový ceník inzerce. Vyšší ceny byly stanoveny s tím, aby se v budoucnu pokryly alespoň
náklady na kopírování inzertních ploch.
Uskutečněné akce: Reprezentační ples spolku Liběchov sobě na zámku Mělník (2. 3.), Dětský karneval v sokolovně
(10. 3.), Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Liběchov (23. 3.), ples Vítání jara (5. 3.).
Plánované akce: Pietní akt a varhanní koncert v kostele sv. Havla (16. 4.), Den Země v Liběchově (27. 4.)
a v Ješovicích (28. 4.), Pálení čarodějnic (30. 4.), Den otevřených dveří a jarní výstava v SOU Liběchov (3.–4. 5.),
Dětské rybářské závody (11. 5.), Vítání občánků (18. 5.), Májový turnaj ve stolním tenisu (17. 5.), Den dětí
v Ješovicích (25. 5.) a v Liběchově (26. 5.), Svatodušní pouť (8. 6.) a Filmový festiválek ve mlýně (14.–15. 6.).

Veřejné osvětlení v aleji
V roce 2018 město vybudovalo nové veřejné osvětlení v liběchovské aleji. Bohužel je mezi námi několik málo jedinců,
kteří přestože si nezjistili vůbec žádné informace, tak veřejné osvětlení kritizují bez jakékoliv znalosti situace. Ráda
bych Vás proto seznámila s okolnostmi, které vedly k urgentní výměně bývalých lamp za nové.
Drtivá většina lamp byla zkorodovaná takovým způsobem, že hrozil jejich pád na kolemjdoucí, a navíc zde bylo
vysoké nebezpečí úrazu elektrickým proudem už při pouhém dotyku. Tento životy obyvatel ohrožující stav jsme
museli bezodkladně řešit v době, kdy jsme vůbec neznali novou podobu historického centra Liběchova. Zvolili jsme
proto variantu univerzálních, normám odpovídajících lamp.

V současné době se již pracuje na komplexní projektové
dokumentaci pro kostelíček. Z oslovených pěti projektantů
zaslali nabídky tři, z nichž zastupitelstvo vybralo jako
zhotovitele dokumentace firmu DigiTry Art Technologies, s.r.o.

Volba jakýchkoli historizujících typů veřejného
osvětlení by byla opravdu zbytečným plýtváním
peněz v řádu statisíců z rozpočtu města.
V okamžiku, kdy centrum města získá svou
novou, definitivní podobu, bude znovu řešeno
i osvětlení v aleji, které bude v souladu
s komplexním architektonickým pojetím centra.

V minulém zpravodaji jsme vás již informovali o nalezení čtyř
obrazů a dvou zvonů z kostelíčka v depozitáři Národního
muzea. V březnu město požádalo muzeum o vrácení těchto
uměleckých děl především proto, abychom náklady na jejich
restaurování mohli zahrnout do žádosti o dotaci z Norských
fondů.

Dalším nemalým přínosem je i významná
finanční úspora v oblasti údržby veřejného
osvětlení. Zatímco staré lampy typu Modus jsou
opravovány několikrát měsíčně vždy s pomocí
plošiny, nové veřejné osvětlení nebylo dosud
opravováno.

O kostelíčku aktuálně

V dubnu se uskuteční schůzka se spolkem Liběchov sobě, při
které budeme jednat o darování peněz z transparentního účtu
spolku, na který už několik let lidé přispívají na opravu
kostelíčka.
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Články na stranách 1–2:
Ing. et Mgr. Vladimíra Zralíková,
starostka města

Následky orkánu Eberhard v Liběchově
V březnu tohoto roku zasáhl území střední Evropy vítr o síle orkánu, který dosahoval rychlosti až 206 km/h. Do
historie ničivých přírodních jevů se zapsal pod jménem Eberhard. Podle společnosti ČEZ bylo v jednom okamžiku bez
elektřiny dokonce 356 tisíc odběrných míst. Škody, které orkán napáchal, byly vyčísleny na 30 milionů korun.
Liběchov a jeho okolí byly nejsilněji zasaženy v noci z neděle na pondělí 10.–11. března. Vítr kromě jiného vyvrátil
mnoho stromů a poškodil porosty i v centru obce. Například na hřbitově orkán vyvrátil vysokou túji hned za branou
a řádil také v aleji.
Při zjišťování škod se bohužel ukázalo, že stromy v liběchovské aleji jsou ve špatném stavu. O odklízení spadaných
a poškozených stromů se po dva týdny intenzivně starali zaměstnanci technických služeb města, práce tím však
zdaleka nekončí.
Stále platí, že při pohybu pod vzrostlými stromy je nutné dbát velké opatrnosti, zvláště za větrného počasí.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Liběchov a město
Liběchov Vás srdečně zvou na tradiční

30. dubna 2019 od 18.00 hodin
na Kostelíčku
K poslechu a dobré pohodě zahraje Jack Daniels Band.
Špekáčky, lahodné nápoje a drobné občerstvení
můžete zakoupit na místě.
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INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
DSO Boží Voda má nové číslo
účtu. Vodné se nyní bude platit na
účet číslo:
115-8953850297/0100
TERMÍN PLATEB ZA SVOZ
ODPADU A ZA PSY
Připomínáme, že roční poplatek za svoz a likvidaci
komunálního odpadu ve výši 560 Kč na osobu a roční
poplatek za psa (60 Kč za prvního psa, 90 Kč za každého
dalšího) byly splatné k 31. březnu 2019.
Pokud jste zapomněli provést úhradu, dostavte se prosím
co nejdříve na městský úřad. Podrobnosti k oběma
platbám najdete v minulém čísle Liběchovského
zpravodaje, který je stále dostupný na internetových
stránkách města.

ODEČTY VODOMĚRŮ 2019
Dobrovolný svazek obcí Boží Voda oznamuje, že
ve dnech 27. 4. až 8. 5. 2019 budou probíhat odečty
vodoměrů:
27. 4.
29. 4. – 1. 5.
2. 5. – 3. 5.
6. 5.
7. 5.
8. 5.

Klácelka
Liběchov
Želízy
Ješovice
Tupadly
Zimoř

Pokud nebudete v době odečtu přítomni, nahlašte
prosím bezodkladně stav vodoměru:
Telefonicky: Městský úřad Liběchov 315 697 016
Jiří Barda
608 067 095
František Vašina
603 755 843
E-mailem:

ou@libechov.cz

Vhozením lístku do schránky MěÚ Liběchov
(Rumburská 53, Liběchov)

KRÁTCE Z MATRIKY
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

BLAHOPŘEJEME
JUBILANTŮM

Slavnostní Vítání občánků Liběchova
a Ješovic se letos bude konat
18. května 2019 od 10 hodin
v obřadní síni Městského úřadu
Liběchov (Rumburská 53, 1. patro).

V prvních třech měsících tohoto roku
oslavilo dvanáct našich spoluobčanů
významné životní jubileum.
65 let................................3
70 let................................3
75 let................................1
89 let................................2
91 let................................2
92 let................................1

S radostí můžeme již nyní prozradit, že obřadní síň se po letech
dočkala malého vylepšení a pro děti je připravena i mnohým z Vás
známá kolébka, která pohoupala nejednoho z dnešních rodičů.
Pozvánky k Vítání občánků obdrží ti rodiče dětí narozených od 1. 5.
2018 do 30. 4. 2019, kteří podle platné legislativy dali městskému
úřadu svůj písemný souhlas se zasláním pozvánky.
Příslušný formulář můžete stále ještě vyplnit přímo na úřadě, nebo si
jej stáhnout z internetových stránek města, a to nejdéle do 3. 5. 2019.
Omlouváme se Vám za tuto drobnou komplikaci a těšíme se na
shledání s Vámi, Vašimi dětmi i rodinnými příslušníky a přáteli.
Kontakt: Oddělení matriky Městského úřadu Liběchov,
paní Lenka Kühnelová, tel. 315 697 200

Všem jubilantům srdečně gratulujeme!
Pokud byste sami chtěli v Liběchovském
zpravodaji
popřát
svým
nejbližším
k narozeninám, výročí svatby nebo jinému
významnému dni, bude tento inzerát
uveřejněn zdarma. Podmínkou otištění je
však podle zákona písemný souhlas
oslavence. Příslušný formulář získáte na
Městském úřadu Liběchov.
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SVOZ BIOODPADU V SEZÓNĚ 2019
Se začátkem jarních zahradních prací se opět vracíme k sezónnímu svozu bioodpadu. Stejně jako v loňském roce jsou
již přistaveny zelené kontejnery v liběchovské aleji u fotbalového hřiště a v Ješovicích na návsi. O odvoz většího
množství zahradního odpadu můžete požádat pracovníky technických služeb na telefonním čísle 702 136 427.

Do kontejneru na bioodpad patří:










Město Liběchov Vás
srdečně zve na

zbytky ovoce a zeleniny z kuchyně
čajové sáčky nebo kávová sedlina
vaječné i ořechové skořápky
posekaná tráva
listí, větvičky i kůra
drny, plevel, zbytky rostlin
stará zemina z květináčů
seno, sláma
spadané ovoce

27. 4. 2019

Nepatří sem:







zbytky jídel
odpad živočišného původu (kůže, kosti)
zvířecí exkrementy
jednorázové pleny
cigarety a sáčky z vysavačů
suť a kameny

sraz v 9.00 hodin
na Kostelíčku
S sebou si vezměte
rukavice, hrábě, sekyrku.
Na závěr se můžete těšit na opékání špekáčků.

UZAVŘENÍ MOSTU PŘES LABE VE ŠTĚTÍ
Osobní doprava: Most bude kompletně uzavřen. Nejbližší přemostění řeky je v Roudnici nad Labem a v Mělníku. Do
Roudnice nad Labem je nejbližší možná cesta přes Hoštku, do Mělníka pak přes Liběchov a Vehlovice. Komplikace
mohou nastat v květnu, kdy začnou tři etapy oprav silnice mezi Liběchovem a Mělníkem.
Autobusová doprava: Kvůli rekonstrukci mostu dochází i k úpravám jízdního řádu autobusových linek Dopravního
podniku Ústeckého kraje. Podrobnější informace s mapkou tras naleznete na webových stránkách města Štětí.
Upravené jízdní řády jsou k dispozici v Informačním centru ve Štětí a v kanceláři Dopravního podniku Ústeckého
kraje (tržnice – přízemí). Kapacitně budou posíleny autobusové linky do Prahy, kdy by měly v nejvíce
frekventovaných časech jezdit kloubové autobusy (tzv. harmoniky) a dojde i k rozšíření o tři spoje denně.
Přívoz: Pro pěší a cyklisty poslouží přívoz, který bude ve Štětí fungovat od 1. dubna dle platného jízdního řádu
(k dispozici na webových stránkách). Loď bude přes Labe jezdit každých 20 minut, ve špičkách bude její frekvence
ještě častější. Kapacita přívozu je 40 míst. Na hněvické straně povede od přívozu osvětlená provizorní štěrková cesta
k chodníku u parkoviště u vlakového nádraží.
Parkoviště: Na štětské straně Labe (pod rampou u sjezdu k nábřeží) je vybudované provizorní parkoviště pro zhruba
12 automobilů. Silnice je v prostou nábřeží jednosměrná. K parkovišti se tak přijíždí od „koželužny“ a vyjíždět se bude
okolo rybárny, naproti parkovišti firmy Mondi.
Záchranný systém: Záchranný systém by neměl být rekonstrukcí mostu nijak narušen. „Dostupnost složek
integrovaného záchranného systému se řešila a bude zachována. Je zabezpečena v předepsaných časech,“ uklidňuje
starosta Štětí Tomáš Ryšánek.
Železniční přejezdy směr Radouň a Stračí: V souvislosti s provozem vlečky ze štětského nádraží do papírny budou
delší čekací doby u závor. Doporučujeme občanům jezdit s větším předstihem nebo volit alternativní cestu např. přes
Hoštku. Předpokládané časy jízdy vlečky budou ještě upřesněny. Přejezd přes vlečku u zadní vrátnice Mondi bude pro
osobní dopravu zcela uzavřen.
Zdroj: Oficiální internetové stránky města Štětí, příspěvek publikován 25. března 2019
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
NYNÍ TAKÉ U NÁS
Jak jsme Vás ve Zpravodaji již několikrát informovali, snažíme se našim občanům zajistit systematickou
pečovatelskou službu prostřednictvím zavedené organizace.
Dne 20. 3. 2019 proběhlo další jednání se zástupci organizace Spokojený domov, o. p. s., která rozšiřuje svoji
působnost na oblast Mělnicka. Vše je připraveno, a proto se neostýchejte v případě potřeby organizaci kontaktovat.
Pečovatelská služba se standardně poskytuje od 6:00 do 22:00 hodin od pondělí do neděle (svátky nevyjímaje).
V rámci zmíněné služby jsou poskytovány veškeré úkony stanovené vyhláškou 505/2006 Sb. – nejčastěji pomoc
s osobní hygienou včetně výměny inkontinenčních pomůcek, hygiena na lůžku i v koupelně, pomoc s přípravou
a podáním stravy, dovoz stravy, nákup, pomoc s různými pochůzkami včetně dovozu k lékaři.
Doprava do 15 km je zdarma (z pobočky v Horních Počaplech). Jednotlivé úkony si hradí klient sám, mohou však být
kryty z příspěvku na péči. Zastupitelstvo města Liběchov již v minulém roce schválilo, že bude organizaci na tuto
službu také finančně přispívat.
Po dohodě s organizací Spokojený domov Vám nabízíme možnost individuálních konzultací s koordinátorkou, která
Vám ráda vysvětlí, co pečovatelská služba zahrnuje, a sdělí Vám sazebník základních činností.
Může Vás také kvalifikovaně poučit, jaké jsou postupy při podání žádosti o příspěvek na péči, a dokonce Vám může
poskytnout sociální poradenství.
Kontaktovat můžete osobně přímo paní Bc. M. Okruhlicovou, která Vás ráda navštíví ve Vaší domácnosti a poskytne
Vám veškeré informace.

Kontakt:
Bc. M. Okruhlicová – sociální pracovník, tel.: 725 447 312
maria.okruhlicova@spokojeny-domov.cz
www.spokojeny-domov.cz
Nabízíme také individuální konzultace s paní Bc. M. Okruhlicovou na Městském úřadě Liběchov,
kde bude k dispozici dne 10. 4. 2019 v čase od 16 do 17 hodin,
dále pak 24. 4. 2019 od 16 do 17 hodin.
V případě zájmu budeme tyto konzultace opakovat.

Mezi obyvateli Liběchova najdeme přes deset Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím
pravidelných finančních příspěvků tak pomáhá rodinám s dětmi, které zasáhla vážná
nemoc. Díky těmto darům pak mohou jejich rodiče uhradit výdaje spojené s léčbou –
například častou dopravu do nemocnice, doplatky léků, speciální stravu, zdravotnické
pomůcky, rehabilitace a další potřebné terapie.
Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 6 218 rodinám, z Mělnicka pochází 73 z nich. Dárců, Dobrých andělů, u vás
najdeme přes deset. Děkujeme všem, kteří se rozhodli nezištně pomáhat druhým. Každý den vidíme, že i malý
příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“ vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý
anděl.
Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává potřebným rodinám do posledního haléře, protože je její
provoz hrazen ze soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších filantropů. Navíc získává každý dárce, který se zaregistruje
na www.dobryandel.cz, i přístup do svého Andělského účtu, kde vidí konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá.
Aktuálně nadace každý měsíc přijme 100 nových žádostí o pomoc a celkem odesílá příspěvky více než 3 400 rodinám.
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Zprávy o dotacích a dalších chystaných projektech

V roce 2019 začne rekonstrukce fasády sokolovny. Práce se naplno rozběhnou již v dubnu po plese města a potrvají
cca do konce září. Na konci dubna se uzavře realizace projektu Rozšíření a zkvalitnění výuky v ZŠ Liběchov. Stavebně
je akce již ukončena, na jaře však pokračují práce na výsadbě cvičné zahrady a drobné terénní úpravy v areálu školy.
Na jaře se také bude na dětském hřišti u školy instalovat nový herní prvek pro děti předškolního věku. Začátek roku
byl intenzivní rovněž z pohledu nově podaných žádostí, v nichž město Liběchov požádalo o dotace na další chystané
akce.
SBĚRNÝ DVŮR – Stavební povolení je vydáno a čekáme na výsledek žádosti o dotaci. Sběrný dvůr vznikne v areálu
bývalé lesní správy, na místě dnešních plechových hangárů vedle opravené stodoly. Jedná se o zpevněnou plochu
s přístřeškem na velkoobjemové kontejnery. Město již nyní tuto službu poskytuje zdarma, projektem však dojde
k výraznému zlepšení vzhledu areálu, který bude sloužit občanům s trvalým pobytem v Liběchově nebo Ješovicích.
POŘÍZENÍ VYBAVENÍ ZŠ LIBĚCHOV – V návaznosti na nově vybudované odborné učebny ve škole (cvičná
kuchyňka, dílny, jazyková učebna, učebna přírodních věd, počítačová učebna, venkovní učebna se skleníkem
v zahradě), které si bylo možné prohlédnout při Dni otevřených dveří, město ve spolupráci s vedením školy a učiteli
požádalo o dotaci na nové vybavení těchto učeben pomůckami pro výuku za 1,7 mil. Kč s dotací 95 %.
PAMÁTNÍK PŘED ÚŘADEM – Z programu Ministerstva obrany nazvaného „Péče o válečné hroby“ jsme zkusili
požádat o dotaci na restaurování památníku obětem světových válek a zvůle komunismu, který je umístěn před
městským úřadem.
KUCHYŇ A JÍDELNA – Do programu Ministerstva pro místní rozvoj jsme podali žádost o dotaci na kompletní
rekonstrukci školní kuchyně s jídelnou. Ta je již několik let v zoufalém stavu a nikdy na takové akce dotační programy
nebyly vyhlášeny. Ministerstvo pro místní rozvoj vcelku dobře mapuje potřeby obcí, a tak přišlo s letošní novinkou.
Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace byla na kuchyň s jídelnou připravená, neboť je součástí celé
dokumentace na rekonstrukci budovy, kterou jsme nechali vypracovat, rozhodli jsme se akci za 7 mil. Kč, resp.
za 9 mil. včetně vybavení zkusit z dotace zafinancovat.
SOCIÁLNÍ BYDLENÍ – dvanáct bytových jednotek v objektu bývalé mateřské školy pro osoby v bytové nouzi.
Žádost o dotaci prošla formálním hodnocením a vstupuje do fáze hodnocení věcného. V případě, že s dotací uspějeme,
bude třeba ještě vybavit stavební povolení, které bylo zastaveno, protože zatím není schválený nový územní plán.
KOSTELÍČEK – byla vybrána projektová kancelář, nyní probíhají průzkumné práce na objektu a na ně navážou práce
projektové. V letošním roce plánujeme podat žádost o dotaci z Norských fondů, kde je mimo jiné jednou z podmínek
získání zahraničních partnerů (z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska).
REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ – Letos se doufejme podaří vypracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukce
vybraných komunikací, které jsou ve špatném technickém stavu, abychom mohli požádat na přelomu roku o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj. Samotné tvorbě dokumentace však předchází řada průzkumů, například pro optimální
návrh skladby konstrukce vozovky, odvodnění atp. Hlavní prioritou jsou cesty ke škole, pod školou a na Boží Vodě
nad křížkem na horizontu, kde končí asfalt. Podmínkou je také pasport komunikací, jehož zpracování se ujali
zastupitelé Ing. Jan Bína a Jan Balogh.
Náklady na výše uvedené akce se pohybují v řádech desítek milionů korun. Bez dotací se proto neobejdeme a bez
předfinancování akcí bankovním úvěrem při obecním ročním rozpočtu 15 mil. Kč, kdy musí žadatel všechny akce
zaplatit předem, také ne. Přesto se nám daří šetřit a realizovat spousty dalších aktivit z vlastních zdrojů a věříme, že je
to v obci vidět.
Přeji i nadále dotacím úspěch!

Ing. Pavla Veverková, místostarostka města
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KOTLÍKOVÁ DOTACE
Dne 7. 3. 2019 proběhlo v Regionálním muzeu Mělník setkání se
zástupci Středočeského kraje. Mimo jiné informovali přítomné zástupce
obcí a měst o další výzvě kotlíkových dotací.
Podle zákona o ochraně ovzduší již nebude možné od září 2022
provozovat kotle 1. a 2. emisní třídy. (Emisní třída je uvedena na
výrobním štítku Vašeho kotle. Pokud tam není, lze předpokládat, že se jedná o kotel 1. třídy).
Další finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím
jednotlivých krajů, které budou příjemci podpory z Operačního programu životní prostředí 2014–2020.
Předpokládané zahájení příjmu žádostí ve Středočeském kraji bude 3. června 2019.
Majitelé rodinných domů budou moci žádat o finanční příspěvek na výměnu neekologických kotlů na pevná
paliva s ručním přikládáním. Na základě požadavků vyplývajících z Programu Ministerstva životního prostředí ČR
již nebude možné poskytnout dotaci na kotel kombinovaný.
Typy podporovaných zdrojů a výše podpory
- Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
- Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
- Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
- Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč
Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)
- Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
- Novou otopnou soustavu
- Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
- Projektovou dokumentaci
Novinkou programu je, že budou umožněny zálohové platby (předfinancování). Podrobnější informace ke způsobu
podání žádosti a potřebných dokumentech budou zveřejněny s Programem na přelomu dubna a května 2019.
Sledujte stránky Krajského úřadu Středočeského kraje nebo stránky Státního fondu životního prostředí:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/kotlikove-dotace-3-vyzva/
e-mail: kotliky@kr-s.cz
bezplatná linka: 800 440 430
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města

Příměstský tábor 2019
Pro letní prázdniny připravilo město Liběchov ve spolupráci se ZŠ a MŠ Liběchov druhý ročník dětského příměstského
tábora. Podrobné informace jsme uvedli v minulém čísle zpravodaje, nyní proto zopakujme jen to nejdůležitější:
Tábor je určen nejen dětem z Liběchova a Ješovic, ale z celého mělnického okresu, jejichž oba rodiče jsou zaměstnaní
nebo vykonávají podnikatelskou činnost, nebo v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, jsou zapojeni
v procesu vzdělávání či rekvalifikace.
Koná se v týdenních turnusech, dítě je možné zapsat na libovolný počet týdnů. Navštěvovat jej mohou předškoláci
(budoucí prvňáčci) a děti z prvního stupně základní školy, a to včetně žáků, kteří v červnu 2019 ukončí 5. ročník.
Tábor je zdarma, rodiče platí pouze obědy a při výletech uhradí svým dětem dopravu a vstupné.
Svačiny a lahev s pitím na výlety si děti donesou z domova. Při pobytu v budově školy je pitný režim zajištěn.
Děti se budou scházet v budově ZŠ a MŠ Liběchov. Pedagogové školy zároveň zajistí dozor. Program tábora se zaměří
na různá témata z oblasti přírodovědy, vesmíru, nauky o zdraví apod.
Přihlášky se odevzdávají na Městském úřadu Liběchov. Formulář si můžete stáhnout na webových stránkách města,
nebo vyzvednout přímo na městském úřadě, případně v ZŠ a MŠ Liběchov.
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Kůrovec ničí naše lesy. Výzva pro vlastníky lesů
Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR. Současná kritická situace vyžaduje Vaši
aktivní účast! Vlastníci a nájemci lesů jsou odpovědní za zachování lesa. Důsledkem zanedbání
péče o lesní porosty jsou významná finanční ztráta a porušení právních předpisů.
Jak postupovat?
 Kontaktujte svého odborného lesního hospodáře (OLH). Každý vlastník lesa má k dispozici OLH. Pokud jej neznáte,
kontaktujte místně příslušný orgán státní správy lesů (SSL) na obci s rozšířenou působností (ORP), kde Vám sdělí
nezbytné informace.
 Informujte o stavu Vašeho lesa orgán SSL. Každý vlastník a správce lesa je povinen sám nebo prostřednictvím
svého OLH informovat o šíření škodlivých činitelů (kůrovce) orgán SSL. Orgánem SSL je vždy příslušný odborný
pracovník úřadu ORP.
 Využijte státní podpory a čerpejte dotace na
své lesy. Prostřednictvím Krajského úřadu
Středočeského kraje lze žádat o dotace na
hospodaření v lesích (asanace, zalesnění,
výchova lesních porostů, oplocenky atd.).
Pokud si nevíte rady, obraťte se na:
Místní obecní úřad
Úřad obce s rozšířenou působností
https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/17
Dotace:
https:// www.kr-stredocesky.cz/web/20994/65
Rámcová doporučená opatření:
 Celoročně důsledně vyhledávat, vyznačovat, včas vytěžit a účinně asanovat veškeré dříví nově napadené kůrovci.
Asanací se rozumí bezodkladné odkornění dříví nebo chemický postřik celého povrchu kmene v larválním stádiu
kůrovce, v důsledku čehož kůrovec nedokončí svůj vývoj a uhyne. Asanací se nerozumí pouhý odvoz dříví z lesa,
protože tímto naopak dochází k šíření škůdce, který v neošetřeném dříví svůj vývoj dokončí.
 Zaměřit se na napadené stromy a nikoli souše, které již nepředstavují riziko šíření škůdce. Staré souše jsou již mrtvé
stromy a nemají čerstvé lýko, které je potravou kůrovců. Tyto souše již škůdce opustil a napadl živé jedince smrků
v jejich nejbližším okolí. Právě tyto čerstvě napadené jedince smrků je nezbytné vytěžit a asanovat.
 Odstraňovat a asanovat rovněž polomy, vývraty a ostatní dříví atraktivní pro rozvoj kůrovců. Čerstvé polomy
a vývraty (mající zelené jehličí) vůní své pryskyřice kůrovce přitahují. Na těchto stromech, které již nemají schopnost
se přirozeně bránit, je kůrovec schopen se velmi rychle namnožit a rozšířit.

Pokud nebudeme včas zpracovávat kůrovcem napadené stromy, dojde k plošnému
rozpadu lesních ekosystémů.
Chraňte svůj majetek a zachovejte jej budoucím generacím!
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV
V sobotu 23. března 2019 se dveře školní budovy otevřely veřejnosti, rodičům našich
žáků i budoucích prvňáčků, absolventům školy – zkrátka každému, kdo chtěl nahlédnout
do prostor, které jinak zůstávají nepřístupné.
Učitelský sbor představil příchozím například nově vybavenou učebnu chemie
a přírodopisu, kde si zvláště děti mohly samy vyzkoušet jednoduchý pokus. V jazykové
učebně byla k dispozici interaktivní tabule a zařízení pro individuální poslech nahrávek,
které žákům pomáhá lépe porozumět cizím jazyku. Učebna
výpočetní techniky, vybavená mimo jiné 3D tiskárnou, je také
připravena poskytnout žákům moderní zázemí, které je dnes už
při výuce nezbytné. V přízemí školy si všichni mohli prohlédnout
nově zařízenou kuchyňku a školní dílnu, kde pod dohledem
zkušené paní učitelky po celý den vznikaly drobné výrobky.
Přístupná byla dále žákovská knihovna, družina a kmenové třídy
v obou patrech školy. Dobře známá „malá“ i „velká“ tělocvična se
také dočkaly výrazné proměny: v prostoru bývalého pódia vznikly
šatny a sprchy i místnost k ukládání nářadí. V přízemí pak mohli
návštěvníci zavítat do nově vybudovaných prostor mateřské
školy. Paní učitelky tu měly pro nejmenší hosty připraveno
zábavné tvoření.
Překvapením byla pro mnohé nová venkovní učebna, která
sestává ze zastřešeného prostoru s masivním dřevěným nábytkem
a pracovním pultem pro pěstitelskou činnost, hygienického
zázemí, a především z prostorného skleníku. Také u hřiště
mateřské školy nahradila starý altán menší zděná budova pro
uskladnění hraček, doplněná také nezbytným sociálním
zařízením. Nezbývá než doporučit všem, kteří si Den otevřených
dveří tentokrát nechali ujít, aby se příště také přišli podívat.
-redPODĚKOVÁNÍ

Jazyková učebna

Skleník spojený s venkovní učebnou

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní ředitelce školy Mgr. Bc.
Janě Pravdové za skvělou spolupráci, lidský přístup,
profesionalitu, nadšení pro svou práci, za plnění koncepce, kterou
nám představila, za projektové dny, za zavádění nových tradic, za
skvělý Den otevřených dveří, který s týmem učitelů připravila.
Také jim patří velké díky. Do školy se městu podařilo od roku
2015 za pomoci dotací investovat již 26,5 mil. Kč, z toho dotace
činily 19 mil. Kč. Škola se modernizuje a vzkvétá. Mám
upřímnou radost a jsem pyšná na to, že ji navštěvují i moje děti
stejně jako kdysi já a moji rodiče. A vlastně i prarodiče, coby
školník a školnice.
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města

Šatny ve „velké“ tělocvičně

Také v letošním roce se děti ze ZŠ a MŠ Liběchov mohou těšit na akci, která pro ně bude připravena
ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému.

DEN BEZPEČÍ
se uskuteční v areálu školy dne 3. června 2019 v době vyučování.
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Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY

www.mslibechov.webnode.cz

KARNEVAL se v naší školce uskutečnil ve středu 21. února. Už od rána se scházela spousta krásných a veselých
masek: princezny, medvědi, sněhuláci, myšky, Krakonoš, vodník a mnoho dalších. Nejprve v každé třídě proběhlo
samostatné zahájení, při kterém se jednotlivé masky vzájemně představily. Po svačince se masky přesunuly do
tělocvičny, kde bylo připraveno mnoho her, soutěží, zábavy a tance. Děti zdolávaly překážkovou dráhu, přetahovaly se
lanem, tančily s vílou, skládaly puzzle, hledaly pohádkové postavy. S chutí se zapojily do všech aktivit a za svůj zápal
a šikovnost dostal každý sladkou odměnu. Karneval jsme si moc užili a už teď se těšíme na další společnou akci.
DIVADLO KOLOBĚŽKA nás v pondělí 4.
března navštívilo se svou novou pohádkou
„O zamčeném štěstí“. Pohádka vyprávěla
o neposlušné princezně Pampelišce, která i přes
zákaz otevřela dvířka a způsobila tak věčnou
vládu zimy. Černokněžník Zimolez ji uvěznil
a odvážný princ Heřman se pustil do
vysvobozování. Nejprve však musel získat
kouzelný klíč – Petrklíč. Tím překazil nadvládu
černokněžníka, zima skončila a nastalo jaro.
Pohádka byla nejen zábavná, ale i poučná –
„Nedělej to, co nemáš!“
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhl 23. 3. v prostorách celé školní budovy i v jejím přilehlém okolí. Návštěvníci
školky si mohli prohlédnout nově zrekonstruované prostory. Děti měly možnost pohrát si s hračkami dle svého výběru,
rodiče se podívali do míst, kam běžně nemají přístup. Pro děti byly připravené dílničky, a kdo měl zájem, mohl si
s pomocí dospělého vyrobit například kytičku, pejska, kočičku či motýlka. Věříme, že přítomným se u nás líbilo
a budou se k nám rádi vracet.
CO NÁS ČEKÁ:

PŘEBREPTY NAŠICH DĚTÍ









 Klučina na vycházce hlásí: „Kamarádka brečí!“ „A co se
jí stalo?“ ptá se učitelka. „Zablokovala se v trní.“

Hledání velikonočního pokladu (17. 4.)
Velikonoční prázdniny, MŠ mino provoz (18. 4.)
Den Země (23. 4.)
Čarodějnice v MŠ (30. 4.)
Divadlo Koloběžka a Mokrá pohádka (2. 5.)
Zápis do MŠ na rok 2019/2020 (6. 5.)
Den matek (upřesníme)

 Pojmenuj členy zvířecí rodiny:
„Holub, holubička a holubinky.“ – „Husa, husák, housata.“
 Jak se jmenuje první jarní květina? „Petrsněženka.“

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2019/2020
6. KVĚTNA 2019 OD 13:30 DO 16:30 HODIN
Při zápisu je nutná účast jednoho ze zákonných zástupců dítěte s platným občanským průkazem (u cizinců pas
s potvrzením dlouhodobě pobývajícího rezidenta), rodným listem dítěte, dokladem o trvalém bydlišti dítěte
a vyplněným, lékařem potvrzeným evidenčním listem. Žádost o přijetí a evidenční list si lze vyzvednout v MŠ.

Kolektiv učitelek MŠ
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PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK MODRÁ KOTVA LIBĚCHOV

Modrá kotva hlásí…
Rádi bychom i tento měsíc pokračovali v našem malém
seriálu, jehož cílem je představit Vám naše děti a přiblížit
Vám naši činnost. Další posádkou, kterou Vám dnes
představíme, je posádka Racků – kluků ve věku sedmi až
deseti let.
Naši Rackové jsou sehraná parta kamarádů, kteří nezkazí
žádnou legraci. Jsou celkem čtyři: Mašinka, Žrout, Pišta
a Šmudla. Přestože jsou každý úplně jiný, jsou nerozluční. Náš
Mašinka má rád vlaky a vše kolem nich, vyzná se dobře
v mapách. Žrout zase vyniká svou všestranností a ochotou
pomoci svým kamarádům. Pištovou zálibou jsou dinosauři,
o kterých toho ví opravdu hodně, a Šmudlovi jde všechno
pěkně od ruky.
S Racky se scházíme každé pondělí od 17:00 do 18:30.
Každou naši schůzku začínáme pokřikem: „Jak racek proti
větru stát, jak racek bojovat!“ Dále se dozvídáme spoustu
zajímavých věcí o světě kolem nás, o životě v přírodě, ale také
o nás samých. Kromě toho hrajeme různé hry a soutěžíme
mezi sebou v celoroční hře, ve které každý máme svou vlastní
vesmírnou loď a s ní cestujeme vesmírem.
Kromě schůzek podnikáme výlety nebo víkendové výpravy a rádi jezdíme na vodu na lodích. Účastníme se i různých
závodů. Vrcholem každého roku je letní prázdninový tábor, kde si společně užijeme spoustu zábavy.
Hledáme nové kamarády do naší party! Pokud jsme Vás zaujali, ozvěte se nám a nechte své dítě vyrůst ve skautu. :-)
Více na: https://modrakotva.skauting.cz/.
Za přístav Modrá kotva Liběchov Bc. Jaromír Kubec

MĚSTO LIBĚCHOV SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY DĚTI A RODIČE
NA OSLAVU

V AREÁLU KEMPU V LIBĚCHOVSKÉ ALEJI
PŘIPRAVENY BUDOU ZÁBAVNÉ ÚKOLY, JÍZDA NA KONI A SAMOZŘEJMĚ I HASIČSKÉ AUTO!
PŘIJĎTE SI ZASOUTĚŽIT, POBAVIT SE A MOŽNÁ SE TAKÉ TROCHU OSVĚŽIT...

LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2019
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Den Země

Děti a dospěláci, přijďte s námi
oslavit

v Ješovicích

Den dětí
25. května 2019
od 15 hodin
na hřišti v Ješovicích

28. duben 2019
Sraz účastníků
v 9.00 hodin
u lípy
S sebou si vezměte pracovní rukavice.
Potřebovat budeme zahradnické nářadí:
hrábě, lopaty, rýče.
Na závěr si jako každý rok upečeme
špekáčky.

Kromě zábavných disciplín se můžete těšit
i na oblíbenou střelbu ze vzduchovky na terč

LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2019
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LIBĚCHOV SOBĚ – SPOLEK PRO ZÁCHRANU KOSTELÍČKA
Záměr města Liběchov opravit od Národního muzea odkoupený kostel sv. Ducha a Božího hrobu znamená možnost
pustit se konečně naplno do shromažďování finančních prostředků s jistotou, že štědrost dárců ani naše úsilí nevyjdou
nazmar. Spolek za tímto účelem vyhlásil veřejnou sbírku, která byla veřejnosti představena na 4. reprezentačním plese
spolku, kde mnozí hosté využili příležitost přispět do sbírkové kasičky.
Tradiční plesová benefiční dražba ve prospěch
liběchovských památek vynesla stejnou částku jako
v loňském roce, z celkové sumy 40 000 Kč přispěl celou
čtvrtinou pan MVDr. Štefan Juhás, Ph.D. Jemu i všem
ostatním přispěvatelům upřímně děkujeme.
Každý, kdo by se chtěl rovněž finančně podílet na obnově
barokní krásy kostelíčka, třeba i jen symbolickou částkou,
může přispět platbou na transparentní sbírkový účet
5627296389/0800 vedený u České spořitelny, anebo do
zapečetěné sbírkové kasičky umístěné od dubna na
Městském úřadě Liběchov. Přispět do sbírkové kasičky
bude možné i během Svatodušní pouti.

Ovocný model kostelíčka na Viniční hoře vyrobily paní Iveta Bušková
a Veronika Borovičková, do dražby jej darovala MUDr. Lucie Žáčková

Dražba podpořila kromě nově vyhlášené sbírky na opravu kostelíčka i spolkem podporovanou veřejnou sbírku
Římskokatolické farnosti Liběchov na opravu varhan „dolního“ kostela sv. Havla. I díky tomu se s nezbytnou opravou
bude moci v nejbližší době začít. Ještě před ní ale budou mít příznivci varhanní hudby jednu příležitost vychutnat si
velebný zvuk svatohavelských varhan.
Kdo se po zimě vypravil na procházku, projížďku či dokonce na piknik do zámecké zahrady, jistě si všiml, jak její
kráse prospěly brigády uskutečněné v rámci projektu Mluvme spolu. Děkujeme všem dětem i pedagogům
z partnerských škol, skautům z přístavu Modrá kotva i nadšencům z řad liběchovské veřejnosti, kterým záleží na místě,
kde žijí a tráví svůj volný čas, za práci, kterou zde se členy spolku odvedli a nadále odvádějí. Děkujeme také panu
Josefu Homolkovi za podporu projektu. Těšíme se, že díky tomu všemu bude 8. června během Svatodušní pouti
zahrada krásnou a důstojnou kulisou připravovanému kulturnímu programu.

VZPOMÍNKOVÝ AKT
V sobotu 13. dubna od 16.00
hodin se na liběchovském
hřbitově u památníku rodů Veithů
a Villani, jejichž příslušníci byli
původně pohřbeni v kryptě
kostelíčka, uskuteční
vzpomínkový pietní akt
s modlitbou.
Za oba rody bude v kostele
sv. Havla od 17.00 sloužena mše s
varhanním doprovodem.
Poté bude následovat malý
varhanní koncert.

Bližší informace o veřejné sbírce a také o všech našich akcích získáte na internetových stránkách
spolku www.kostelicek.eu nebo na našem facebooku – Liběchov sobě.
LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2019
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Dějiny Liběchova v datech (7)
Liběchov veithovský
1801 Jan Josef Pachta, dědic, třetí generace liběchovských Pachtů, syn Huberta Karla (který zemřel roku 1798
a v Liběchově aktivně „vládl“ neuvěřitelných 46 let), prodal panství Jakubu Veithovi za 500 000 zlatých. Rod Veithů
pak vlastnil Liběchov stejně jako Pachtové po tři generace, v letech 1801–1872. O rodu Veithů nedávno pojednáno ve
dvou číslech Zpravodaje (č. 3 a 4/2016), dále – na rozdíl od Pachtů – existuje obsáhlá monografie Veithové (2008)
historiků Miroslavy a Ladislava Jouzových, mnoho údajů najdeme také v Dějinách Liběchova Jana Kiliána (1. vydání
2009, 2. vydání 2017, s. 103–134) či v publikaci Vítězslava Štajnochra Liběchovský kostelíček na viniční hoře (2017)
i jinde. V tomto stručném přehledu dějin Liběchova zaznamenejme proto tolik:
1801 se Jakub Veith (1758–1833) na tři desítky let ujímá
liběchovského panství. Původně vyučený tkadlec, Němec
z Volar, posléze všestranně úspěšný podnikatel založil své
bohatství na vlastním talentu a píli. A možná i na troše štěstí:
Dle rodové pověsti zaznamenané jeho prapravnučkou se Jakub
na hřbitově postaral o zanedbaný hrob jakéhosi dítěte. Náhoda
tomu chtěla, a na hřbitově se objevil otec dítěte, vysoký armádní
důstojník. Byl Jakubovým zájmem potěšen a požádal ho, ať si
řekne, co by si přál. Jakub si přál vojenské zakázky, těch se mu
dostalo a tím povstalo bohatství rodu Veithů. Tkadlec Veith byl
mj. výrobcem zvláštní látky piku, určené pro vojáky. Jeho
majetek se postupně rozhojnil o mnoho panství od Šumavy přes
Polabí až k severočeským hranicím – Liběchov, kde se posléze
usídlil, byl jedním z nich. Zbohatl též na dodávkách dřeva
z místních lesů na stavbu terezínské pevnosti. Jakkoli jeho
hlavní příjem tvořily výnosy ze statků a panství, pokoušel se
podnikat i jinak, například ve výrobě cukru z cukrové řepy
(buráku) v době napoleonských válek, které zamezily dovozu
třtinového cukru ze zámoří. Jeden cukrovar založil v Semilech,
druhý v Želízích (dům, kde byla tehdy provozována cukrová
manufaktura, tam stojí dodnes).

Antonín Ladislav Veith na koni, olejomalba Quido
Mánesa, 1865, 89x69 cm, NG Praha 05195

Jako patron kostela v Liběchově přestavěl roku 1822 na své náklady zdejší faru a o rok později rozšířil malou hrobku
v kapli sv. Ducha nad Liběchovem (zřízena tam již Hyacintem Karlem Villanim roku 1654 – viz výše) na rozlehlou
rodinnou kryptu. Téhož roku ke kostelíku (kapli) přistavěl věž se zvonicí, do které byly přemístěny zvony z dosavadní
samostatné zvonice na stráni (dnes součást čp. 97). Západně od zámku vzniká tzv. nový statek (1821), neboť barokní
hospodářské budovy zámku už stavebně nevyhovovaly. Založil několik nadací, které umožňovaly školní docházku
i těm nejchudším. V Liběchově i blízkých Vehlovicích financoval stavby škol. Měl pochopení pro vlastenecké zájmy,
k založení Zemského muzea (pozdějšího Národního muzea) daroval 1 000 zlatých. Stal se dopisujícím členem
Vlastenecko-hospodářské společnosti v Království českém (pojednal o léčebném vlivu řepy buráku na ovčí neštovice).
Stal se akcionářem stavby řetězového mostu Františka I. v Praze, byť jeho otevření roku 1841 se již nedožil. Zemřel
roku 1833, pochován byl v rodinné hrobce v kapli sv. Ducha, od roku 2017 spočívá na místním hřbitově. Ještě za svého
života rozdělil svůj rozsáhlý majetek mezi svých pět dcer a synů.
1833 Liběchov zdědil Antonín Veith (1793–1854). Ten sice nebyl obdařen otcovým podnikatelským duchem, vynikl
však intelektuálně. Brzy se projevil jako štědrý podporovatel českého umění, vědy a kultury, ze zámku stává se na
dvacet let „hnízdo romantické doby“. Hosty tu byli vynikající představitelé českého národa F. Palacký, J. Jungmann,
F. L. Rieger, F. Brauner, J. V. Frič, K. Sabina, P. Fastr, exkomunikovaný kněz F. Matouš Klácel (1808–1882), filosof
B. Bolzano, filantrop J. V. Krombholz. Z umělců malíři Antonín Lhota, Josef Navrátil, Quido Mánes, W. Gail, sochaři
L. Schwanthaler, F. X. Linn. Veith podporoval nevšední talent Václava Levého. Vlivnou místní postavou oné doby byl
páter Filip Čermák Tuchoměřický, jehož pozoruhodný hrob najdeme na liběchovském hřbitově.
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Předchozí faráři: Franz Schwarz, Franz Schreiber, Franz Pabel. Značný vliv
na A. Veitha měl i jeho sekretář František Emanuel Velc (Welz).
A. Veit pojal za svou myšlenku vybudování Slavína, panteonu českých dějin
v blízkých Tupadlech, jakkoli záměr nedokončil. Jména některých obyvatel:
Anton Stohr (přibyl z Ješovic), Josef Lerche (rychtář), Stollové (původem
z Radouně), manželé Differenzovi, hostinští Franzové, sedláci Kutzlerovi
a Mareschovi, Richterovi (nechali postavit kříž na Brocenské cestě), mlynáři
Novodvorský, Pýcha, Papoušek, dále Lerchovi, Reicheltovi, Hellerovi,
Habeltovi, Izraelité Abraham a Seligman Bendovi, Bergmanovi, Skalovi...
A. Veith měl chatrné zdraví, zůstal bezdětný. Po jeho smrti roku
1854 panství přechází na synovce Antonína Ladislava Veitha (1835–1916).
Ten již nebyl tak bohat jako jeho strýc a děd, krom toho k hospodaření postrádal
nadání, nadto měl nákladnou zálibu v chovu dostihových koní. Pokoušel se na
svém panství navozovat česko-německé porozumění. Sám se považoval za
Čecha. O dobových stavebních úpravách zámku a jeho zahrady se zmíníme
v další části seriálu, zde připomeňme vybudování pravobřežní polabské c. k.
Rakouské severozápadní dráhy (ÖNWB) v letech 1872–1874, která odřízla
zámeckou zahradu od plynulého přístupu k řece a znehodnotila výhled do
krajiny. Po osmnácti letech Antonín Ladislav panství za 800 000 rakouských
zlatých prodal, patrně z finančních důvodů. Tehdy, roku
1872, zároveň končí liběchovská veithovská éra.
-jkNa obrázku vpravo: Antonín Ladislav Veith po sobě zanechal v opuce vyhotovený znak s heraldickou figurou pánů z Liběchova
z 15. a 16. století, to jest polovinu jelena ve skoku. Znak byl původně umístěn na vinici Pelunce, odkud vyjmut a dnes uložen
v Regionálním muzeu Mělník.
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Mé vzpomínky na Boží Vodu

Tomáš Jirásek

Za cestou byl krásný hrázděný dům (č. p. 208), ve kterém bydlel starý pan Steinz, jeden z mála Němců, kteří zde
zůstali. Když pak zemřel, bydlela zde jeho dcera, paní Popelínská, s rodinou. A protože „pokrok“ nezastavíš, tak celý
dům nahodili břízolitem a bylo po legraci. Dnes je to zase celé přestavěné. A pak byla velká vila (č. p. 209), ve které
bydleli Luňákovi. Pan Luňák jezdil jako řidič s nákladní Škodou 706, a když večer zajížděl na dvorek, tak jsme mu
pomáhali točit volantem, který byl velký jako kormidelní kolo.
Luňákovi měli dvě děti, syna Jindru, který byl stejně starý jako já a později údajně zahynul jako horník při důlní
havárii. Dcera Janka se taky s námi kamarádila, ale o ní si nic podrobnějšího nepamatuji. Naproti byl dřevěný můstek,
dnes je betonový, po kterém se chodilo do bývalého mlýna (č. p. 210), kde bydlela rodina Veselých. Mlýn se nacházel
vlastně na ostrově, protože z jedné strany tekl potok zvaný Liběchovka a z druhé strany byl mlýnský náhon, který
začínal až u domku pana Herouta. Ale tam se ještě také dostaneme.
Rodina Veselých se vyznačovala tím, že pan Veselý měřil asi dva metry, ale měl snad jen 50 kg. Všichni o něm říkali,
že když si lehne, může se přikrýt bičem. Zato paní Veselá, to byl kus ženské. Ke dvěma metrům jí také moc
nescházelo, ale vážila alespoň třikrát více než její manžel. Dělala v místní chovatelské stanici, v odchovně býků
a tradovalo se o ní, že několikrát vzala malého býčka za rohy a zkroutila mu hlavu tak, že býček padl na zem. Měla
služební motorku, a když na ni sedla, tak šly péra na doraz. Největší legrace však byla, že když si za ni sedl její
manžel, tak na té motorce nebyl vůbec vidět.
S Veselými bydlela ještě její maminka, paní Prokůpková. Její další dcera, paní Řeháková, sem také občas dojížděla
s celou rodinou. Pan Řehák byl vysoce postaveným úředníkem na ministerstvu průmyslu a dokonce v letech 1966–
1968 byl náměstkem ministra financí. Protože měl blízko k automobilovému průmyslu, čas od času nás udivoval
novým výrobkem Škodovky. Jejich vůz Š 1200 v exportním provedení byl prostě nezapomenutelný.
Na tomto ostrově byl ještě jeden domek (č. p. 211), ve kterém bydlel místní sklenář pan Michner. Ani nevím, zda to
byl také Němec, který zde směl zůstat, anebo Čech s německým jménem. Já se přikláním k té první verzi. Jako
sklenáře si ho moc nevybavuji, ale byl vyhlášený tím, že prodával kočičí a psí sádlo na léčení průdušek a jiných v té
době běžných nemocí.
Když se opět vrátíme na cestu a pokračujeme dále
proti toku Liběchovky, dostaneme se k domu, kde
bydlela rodina Šestákova (č. p. 212). Pan Šesták
byl známá osoba v celém okolí, protože pracoval
na dráze a do služby jezdil na kole v uniformě.
Dělal signalistu na liběchovských hradlech.
Jako kluci jsme mu záviděli jeho kolo, které mělo
balónové pneumatiky a krásně jezdilo. Na druhou
stranu bylo dosti těžké, takže do většího kopce se
muselo tlačit, ale zato z kopce, to byl fofr. A kde
my jsme už na rovině museli šlapat, tak tam si to
kolo jelo stále setrvačností.
Vedle toho že pan Šesták pracoval na dráze, tak měl velmi dobrý přehled, kde co v okolí dráhy roste. A tak, vraceje se
ze služby, měl vždy, podle ročního období, v košíku na řídítkách třešně, broskve, meruňky či švestky. Paní Šestáková
byla v domácnosti a s jejich synem Zdeňkem jsem kamarádil nejraději. A hlavně, paní Šestáková vařila úplně jiná
jídla, než tomu bylo u nás, a tak kolikrát jsem šel na oběd k nim nebo Zdeněk k nám.
Jednoho dne přitáhl pan Šesták starou motorku, Jawu Robot. To byl takový předchůdce dnešních mopedů, skútrů
a jiných motorových přibližovadel. Tak jsme si sehnali benzín a jezdili jsme na ní, dokud nám nedošel. Později už
nešla nastartovat a nevím, jestli byla nějaká porucha v zapalování, či jsme zapomněli dát do benzínu olej a motor jsme
zadřeli. Ale o jedněch prázdninách jsme si pěkně zajezdili.
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Zdeněk Šestáků miloval koně, a protože v té době byla taková akce, že traktory nahradí ve všem koně, tak se jich
majitelé zbavovali a koně pomalu mizeli ze světa. Ale Zdeněk zjistil, že nějací koně jsou tajně ustájeni v nedalekých
Želízích, respektive v Hubenově, a tak jsme tam za nimi jezdili na kole. Byli v takové staré stodole a ani nevím, kdo je
tam měl schované. Ale Zdeněk se s nimi skamarádil natolik, že na nich jezdil. Bez sedla, bez deky, jen tak na holém
hřbetu se projížděl po okolí. Vždy jsme tam našli nějaké krmení a vodu, takže jsme o ně takto pečovali. Když jsem
přijel za rok na další prázdniny, tak už tam koně nebyli, ale Zdeněk o nich věděl a čas od času za nimi jezdil, ale sám.
Další dům (č. p. 214), to byla taková spíše ruina a již si nepamatuji, kdo zde bydlel a zda byl dům v té době vůbec
obydlen. Dnes vypadá velmi pěkně.
A hned další dům, respektive statek (č. p. 215), to byla místní hospoda. Zde vládla paní Lukavská. Hostinec to byl
malý, vlastně největší obytná místnost byla vybavena dvěma nebo třemi stoly, kamny a takovým pultíkem, na kterém
byly pod poklopem syrečky a u stropu se sušily vuřty. Pivo bylo lahvové, které měla paní Lukavská uskladněné ve
vedlejší místnosti, v takové velké betonové vaně. Vanou protékal malý potůček z místní studánky, a tak bylo pivo stále
dobře vychlazené. A samozřejmě i limonády: žlutá, citronová a oranžová, pomerančová. Ty byly ještě v lahvích
s porcelánovým uzávěrem. Limonáda stála padesátník, a když se uzávěr otevřel, tak se v limonádě objevily veliké
bubliny kysličníku uhličitého. Toho tam bylo tolik, že stačilo upít jen trochu a už každý krkal, jak mu šly bubliny z těla
ven. Ale byly moc dobré, a tak jsme vždy šetřili drobné, abychom si zase mohli jít koupit limonádu.
A taky tam měla paní Lukavská různé druhy salámů, takže strejda Kubina mne někdy posílal pro 20 deka šunkového
a tři housky a vždy mi připomínal: „A zeptej se, jestli nemá bába Lukavská koninu, a kdyby ano, tak vem alespoň půl
kila.“ Tam se scházela celá Boží Voda, a když byly žně, tak na cestě u potoka stály motorky či traktory, jak se místní
zemědělci jezdili občerstvit.
V dalším domě bydlel pan Novák, který byl snad vdovec či rozvedený, takže tam byl sám. S ním byla vždy legrace,
protože toho sice moc nenamluvil, ale vždy provedl nějakou taškařici. Byl charakteristický tím, že neustále nosil
placatou čepici jak „pan otec ze mlýna“, a když chodil do studánky pro vodu, tak vypadal jak čínský kuli. Přes ramena
měl položenou dřevěnou tyč a na obou koncích byly zavěšeny pětadvacetilitrové konve.
Za domem pana Nováka stála taková dřevěná budova v německém stylu, ale také byla prázdná. Místní říkali, že ji
koupili nějací „Pražáci“ jako chatu, ale nikdy jsem tam nikoho neviděl.
A pomalu Boží Voda končila, sice tam byly ještě asi dva domy, ale ty nebyly obydlené, myslím, že patřily nějakým
Pražákům. Nad křižovatkou cest do Želíz, nahoru do kopce k pískovnám a ke Klácelce, tam kde stál křížek na
kamenném podstavci, se majestátně rozkládal dům manželů Bobkových. Paní Bobková učila na zdejší škole a její
manžel jezdil velmi často po Boží Vodě na kole. Byl to důstojně vyhlížející pán, ze kterého měla místní děcka náležitý
respekt.
Ten dům se mi moc líbil, protože jako jeden z mála měl zachovaný styl německé architektury alpského typu. Když
jsem pak již byl větší, tak jsem to panu Bobkovi i řekl a on mne za moji pochvalu vzal dovnitř a ukázal mi celý dům.
Z balkónu se mohl pan Bobek koukat dolů z kopce na domek, kde bydleli manželé Heroutovi. Vždy jsem si myslel, že
starý pan Herout byl tatínkem liběchovského holiče, o kterém tu už byla řeč, ale byla to jen shoda jmen. Již si
nepamatuji, čím pan Herout starší byl, myslím si, že byl již tenkrát v důchodu a pečoval o zahrádku a své včely.
Cestou okolo Vaďurů, kteří bydleli naproti Bobkům, jsme jezdili blbnout do zdejších pískoven, které byly na kraji
Boží Vody. Tam si místní jezdili pro písek, pokud si ho netěžili přímo z potoka u Lukavských. Tam byl opravdu
nejjemnější. V pískovnách jsme skákali do dálky, a protože byly z mírného kopce, tak i naše skoky dosahovaly délky
až pěti metrů. Okolo pískoven rostly různé lesíky, a zde jsme zase pro změnu hledali zbraně, které tam údajně zakopali
na konci války Němci. Ale nic jsme nenašli.
(Pokračování příště.)
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 5. ČERVNA 2019.
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Alarmující stav počtu i úrovně sportujících dětí
V únoru letošního roku se v Praze uskutečnila konference České unie sportu pod názvem „Pohybem ke zdravému
občanovi a prosperující společnosti,“ kde byla klíčovým tématem stále se snižující úroveň pohybové gramotnosti
obyvatel ČR. Vystoupili zde erudovaní odborníci – sportovní pedagogové a trenéři, představitelé armády, lékaři
z oboru sportovní medicíny a další specialisté v oboru pohybových aktivit. Z prezentovaných skutečností vyplynulo, že
pohybová gramotnost u nás zaznamenává trvalý a fatální úpadek, což má dalekosáhlé důsledky pro celou společnost –
rozhodně nejen pro samotný sport. Odborníci poukázali na příčiny a důsledky stávajícího stavu i na cesty vedoucí
k nápravě. Je ostuda, že Česká republika, stát se sportovní historií, úspěšnými osobnostmi sportu, je díky své
nečinnosti v oblasti legislativního, institucionálního, ekonomického i personálního zajištění výchovy ke sportu,
podpory sportu a péče o pohybovou gramotnost obyvatele na samém chvostu Evropské unie. Je zcela jisté, že
nedostatek pohybové aktivity, jímž v současnosti trpí většina populace, má negativní dopad na naše zdraví i kvalitu
života. Češi jsou, alespoň podle studie Mezinárodní zdravotnické organizace, čtvrtý nejobéznější národ světa
a v Evropě dokonce „vládnou“. Pokud s tím chceme něco udělat, musíme začít s pohybovými návyky už u dětí. A to
v co nejnižším věku.
Ministerstvo zdravotnictví prezentovalo alarmující čísla o sportování dětí. Více
než dvě hodiny denně sedí u počítače nebo televize 75 % chlapců a 65 % dívek.
Oproti roku 2002 jde u chlapců zhruba o dvojnásobný nárůst, u dívek dokonce
o čtyřnásobný! Děti mají zoufale málo pohybových aktivit. Snižuje se tak nejen
fyzická aktivita dětí, ale klesá i jejich motivace k pohybu. S nedostatkem aktivit,
jako je chůze, běhání nebo lezení, souvisí i zhoršující se schopnost dětí zvládat
základní pohyby, jako je hod míčem, kotoul nebo skákání přes švihadlo. Mizí
spontánní hra dětí na ulici a v přírodě a nedostatečný pohyb má za následek, že
v prvních třídách přibývá dětí s vadami řeči, poruchami pozornosti, řada z nich
je méně manuálně zručná a má častěji potíže při psaní a čtení.
Jako trenér dětí a mládeže s patnáctiletou praxí vidím pokles pohybové
gramotnosti u dětí jako markantní. Žasnu nad pohybovými dovednostmi
současných dětí, mé vlastní nevyjímaje. Nevěřili byste, v jakou smutnou – a pro
některé jedince i nebezpečnou – grotesku se někdy mění obyčejný běh pozadu,
což dříve bývala banální součást rozcviček. Současné tréninkové metody, nejen
ve fotbale, jsou proto čím dál více věnované pohybové průpravě a získání chybějících základních dovedností, aby byly
děti vůbec schopné pokračovat v dovednostech specializovaných. Trenéři tak suplují tělocvik a učí své svěřence úplné
základy. Rodiče v dnešní době až příliš často spoléhají na organizované sportování. Nejčastější věta, kterou slyším,
zní: „Potřebuji, aby se dítě hýbalo.“ Jenže trénink nemůže nahradit vše. Děti bez přirozené radosti z pohybu se stávají
roboty, přestávají přemýšlet samy o sobě, přestávají používat zdravý rozum a nesnaží se hledat řešení. Tenhle aspekt
schází zejména v kolektivních sportech. A motivace dětí? Ty současné mají obrovskou komfortní zónu, kterou jsme
jim jako milující rodiče vytvořili, dětem se z ní samozřejmě dobrovolně nechce a sport do této komfortní zóny
rozhodně nespadá. Proto je nutné začít budovat vztah dětí k pohybu už od útlého věku. Postoj jedince k pohybu se
formuje už v prvních třech letech života, kdy má na dítě největší vliv rodina, následně pak v období šesti až sedmi let,
kdy se přidává i vliv školy, případně dalších organizací. V předškolním a mladším školním věku jsou děti ještě velmi
tvárné, prahnou po nových zážitcích. Toho je třeba využít a vhodně je k pohybu motivovat. Jakmile se tento čas
propásne, bude se u dětí přirozený vztah k pohybu vytvářet jen těžko, naše biologická potřeba pohybu totiž zaniká
s nástupem puberty.
Jako trenér se u dětí snažím vybudovat radost z přirozeného pohybu a až následně ke hře samotné. Současné metodiky
nekladou tlak na výkon či výsledek, ale právě na radost ze hry, kreativitu a samostatné rozhodování. Děti do deseti let
věku se ve fotbalovém oddílu SK Liběchov zatím daří udržet, bohužel s rostoucím věkem zájem klesá. Celostátní
statistiky uvádějí, že 90 % současných dětí končí se sportem do patnácti let věku. Již nyní se tento fakt projevuje na
dospělých týmech, kde zoufale scházejí mladí hráči, nevytváří se žádná nastupující generace, členská základna se
zmenšuje a nejen „vesnické“ kluby pomalu, ale jistě zanikají.
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Sportovní kluby se potýkají s nedostatkem dětí
Za posledních třináct let se snížil počet sportujících dětí v oddílech o 70 tisíc a každý pátý klub nemá ani jedno. Kolem
2 400 sportovních klubů a tělovýchovných jednot v České republice postrádá větší počet dětí nebo mládeže. Více než
1 200 z nich neregistruje ve své základně ani jedno dítě, zhruba polovina klubů jich má méně než dvanáct. Ačkoliv ve
svých městech a obcích spravují sportoviště a vytvářejí podmínky pro sportování veřejnosti, nemohou kvůli absenci
mládeže žádat Ministerstvo školství o dotace v rámci programu Můj klub. Tato čísla vyplývají z nejnovějšího
průzkumu, který mezi svými členskými subjekty provedla Česká unie sportu. Data byla získána ze vzorku 7 300 klubů
a jednot.
Zhruba měsíc kontaktovali pracovníci ze Servisních center sportu ČUS sportovní kluby a tělovýchovné jednoty s cílem
zjistit, zda si zažádaly o dotaci z programu Můj klub od Ministerstva školství. Státní podpora je totiž podmíněna
počtem dětí. Klub nebo jednota obdrží dotaci pouze za předpokladu, že jich má ve svých členských strukturách
minimálně dvanáct. To však nesplňuje 2 400 z nich. V drtivé většině se jedná o kluby, které fungují v menších městech
či na vesnicích a nemají děti kde brát. Bohužel ani
nedisponují prostředky na nábor a větší vnitřní
rozvoj, případně jim mladé sportovce velmi často
odebírají kluby z větších měst.
Příspěvky na fungování a činnost klubů lze čerpat
prostřednictvím Programu Můj klub, který
administruje MŠMT. Dotace na rok 2019 žádalo
42 % sportovních klubů a jednot sdružených v České
unii sportu, dalších 35 % žádat nemohlo, protože
nesplňovaly kritérium požadovaného počtu dětí.
Zbytek (23 %) se o dotace na podporu sportu dětí
a mládeže a jejich trenérů nezajímal.
SK Liběchov je díky dlouholeté práci s mládeží ve
svých oddílech fotbalu a stolního tenisu úspěšným
žadatelem o dotace z programů MŠMT.
Štěpán Hladký,
trenér mládeže a předseda SK Liběchov
Zdroj: ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU
1/2019, 2/2019

FOTBALOVÝ ODDÍL SK LIBĚCHOV – ROZPIS ZÁPASŮ
PŘÍPRAVKA
MISTRÁK

neděle 7. 4.

13:00

SK Liběchov – TJ Kly

MISTRÁK

neděle 14. 4.

11:00

Sparta Mratín – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 21. 4.

MISTRÁK

sobota 27. 4.

12:00

TJ Sokol Tišice – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 5. 5.

13:00

SK Liběchov – TJ Sokol Dolany

MISTRÁK

sobota 11. 5.

14:00

TJ Kly – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 19. 5.

13:00

SK Liběchov – Sparta Mratín

MISTRÁK

sobota 27. 5.

MISTRÁK

neděle 2. 6.

13:00

SK Liběchov – TJ Sokol Tišice

MISTRÁK

sobota 8. 6.

11:00

TJ Sokol Dolany – SK Liběchov

VOLNO

VOLNO
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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

POHÁR

středa 24. 4.

17:00

TJ Sokol Zálezlice – SK Liběchov

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
Stejně jako v uplynulých letech se obě naše družstva – žáků i dospělých – letos opět zapojila do soutěží v okresním
přeboru. Žáci své působení v soutěži již zakončili na šestém místě (ke čtvrtému místu ale chyběla jediná výhra),
zatímco družstvo dospělých má před sebou ještě tři utkání a momentálně se nachází na desáté pozici v tabulce.
V neděli 17. března 2019 se naši hráči zúčastnili okresního
přeboru jednotlivců v Neratovicích. Přestože na turnaj
odjeli v počtu za poslední roky vůbec nejmenším, podařilo
se jim vybojovat pěkné třetí místo ve čtyřhře mladších
žáků. Medaili si domů odvezli Jiří Ryšavý a Johana Vítová,
doprovázeni nováčkem družstva Kubou Kadeřábkem.
Dominik Pokorný se turnaje neúčastnil.
Bavil by vás stolní tenis a chtěli byste s námi také jezdit na
turnaje? Tak neváhejte a přijďte se podívat na náš trénink!
Trénujeme v liběchovské sokolovně ve středu i v pátek od
16.00 do 18.00 hodin.
-jmvÚspěšnost regionálního přeboru žactva
DVOUHRY
2. Dominik Pokorný

86,11 %

18. Johana Vítová

26,67 %

21. Jiří Ryšavý

15,15 %
ČTYŘHRY

3. Vítová – Pokorný

57,14 %

5. Pokorný – Ryšavý

40,00 %
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Oddíl stolního tenisu SK Liběchov
zve mladé příznivce bílého míčku na

MÁJOVÝ TURNAJ
PRO MLÁDEŽ

DOBROVOLNÝ RYBÁŘSKÝ SPOLEK
LIBĚCHOV
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY
11. KVĚTNA 2019

Uskuteční se 17. května 2019
od 16.00 hodin
v tělocvičně DDŠ Liběchov

SRAZ V 8.00 HODIN U MARINGOTKY
DRS LIBĚCHOV
U LABE POD BENZINOVOU PUMPOU

S sebou si vezměte pálku a obuv vhodnou do tělocvičny.
Předchozí registrace k turnaji není nutná.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Centrum zdravého sezení Liběchov
….aby záda nebolela

Nový ceník plošné inzerce
v Liběchovském zpravodaji
A4 (celá tisková strana) 1000 Kč
A5 (polovina strany)
500 Kč
A6 (čtvrtina strany)
250 Kč
A7 (osmina strany)
125 Kč
Od čísla 3/2019 dojde ke zvýšení cen za plošnou
inzerci, aby bylo možné pokrýt náklady na kopírování
barevných stran.

Zveme Vás do nově otevřeného
showroomu zdravotních ergonomických židlí
v liběchovské Turnhalle.
Schůzka a vyzkoušení židlí značek Spinergo,
TopStar a dalších je možná po telefonické
domluvě. Možnost zapůjčení židle na zkoušku.
Kamil a Anna Janatkovi +420 775 175 151

Gratulace jubilantům a vzpomínky na zesnulé budou
i nadále otiskovány zdarma.
Inzerci lze zadat buď osobně v kanceláři městského
úřadu, nebo zaslat na e-mailovou adresu
libechovsky.zpravodaj@libechov.cz
Platba je možná jak v hotovosti v kanceláři Městského
úřadu Liběchov, tak převodem na účet.
Na požádání Vám vystavíme fakturu.
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