LIBĚCHOVSKÝ
ZPRAVODAJ
Prosinec 2019
Vážení spoluobčané, milí čtenáři
Liběchovského zpravodaje,
opět se přiblížil konec roku, a tak nad zbývajícími listy
kalendáře začínáme přemýšlet o tom, jaký ten uplynulý
rok vlastně byl. V úvodu dnešního článku bych Vám
proto všem chtěla popřát, abyste bez ohledu na to, čím
jste v minulých měsících museli projít, prožili klidné
a spokojené Vánoce. A aby Vám tyto svátky přinesly
šťastné chvíle v kruhu lidí, které máte rádi. Zároveň Vám
všem přeji dobré vykročení do nového roku 2020.
Ve stručné rekapitulaci se nyní ještě vrátím k dění
v našem městě v průběhu podzimu:
●●V září stavební firma Šikner předala dokončené práce
v sokolovně. Aby mohla být budova celoročně
využita, musíme ještě pořídit centrální vytápění
a novou elektroinstalaci.
●●V roce 2019 bylo v obci vyměněno na dvě desítky
svítidel veřejného osvětlení. Původní lampy byly
nahrazeny LED svítilnami, které jsou úspornější na
provoz a nevyžadují tolik oprav.
●●Památná lipová alej na kostelíčku přirozeně stárne.
Věnujeme proto pravidelnou pozornost péči o toto
výjimečné stromořadí. V říjnu tak byly do aleje
dosazeny čtyři nové stromky. Náklady na výsadbu
byly celkem 42 tisíc Kč, z toho 30 tisíc Kč bylo
uhrazeno z dotace od firmy Mondi Štětí, a. s.
●●Svatohavelské posvícení se letos konalo už popáté.
Potřetí jej navštívil senátor Jiří Vosecký, který veřejně
vystoupil během programu a ve své řeči tuto akci
ocenil jako vydařenou.
●●V říjnu jsme požádali Ministerstvo kultury o dotaci na
projekt „2020 – rok věnovaný Václavu Levému“.
Podrobnosti o chystaných aktivitách se dozvíte
z příštího zpravodaje.
●●V současné době připravujeme rozpočet města na rok
2020. Opravy střech městských budov a komunikací si
vyžádají zvýšené výdaje v řádu minimálně 2,5 milionu
Kč. Po desítky let zanedbávaná údržba střech bohužel
vedla k nynějšímu havarijnímu stavu, který je nutné již
bezodkladně řešit.

č. 5

●●11. listopadu 2019 bylo otevřeno Řeznictví Váša.
●●15. listopadu 2019 byl shromážděním starostů zrušen
Svazek obcí povodí Liběchovky poté, co tento krok
schválila zastupitelstva všech čtyř členských obcí.
●●Na naši žádost Úřad práce Mělník prodloužil smlouvu
o poskytnutí dotace na dva pracovníky technických
služeb na údržbu veřejné zeleně. Pracovat budou do
30. listopadu. Kvůli nízké nezaměstnanosti zatím
nevíme, jak bude vypadat spolupráce s Úřadem práce
v příštím roce.
●●Od letošního dubna ukládá zákon obcím povinnost
celoročně svážet bioodpad, aby se omezilo množství
tohoto odpadu na skládkách. V Liběchově, stejně jako
v Ješovicích tak zůstanou přistavené kontejnery na
obvyklých místech i po skončení zahrádkářské sezóny.
●●Museli jsme přistoupit ke změně podmínek likvidace
velkoobjemového odpadu. Podrobnosti na str. 5.
●●Divoká zvěř poničila obě nově vysazené aleje
v Ješovicích; více než třicet stromů je okousáno,
dřevěné hrazení kolem stromů je zcela zničeno.
●●Ani tentokrát bohužel nemůžeme vynechat zmínku
o vandalismu, který znevažuje práci všech, či
o drobných krádežích, jejichž pachatelé se pokoušejí
obohatit až nepochopitelným způsobem.
●●Před zimou opět apelujeme na občany, aby při
parkování svých vozidel ponechali dostatečný prostor
pro průjezd techniky se sněžným pluhem. Tomuto
problému se věnuje článek rovněž na straně 5.

●●Prvního prosince již pošesté rozsvítíme vánoční strom
– bude pocházet z Liběchova. Novinkou je, že během
akce bude možné vyzvednout si Liběchovský
kalendář na rok 2020. Každá domácnost obdrží jeden
výtisk zdarma. Rezidence Liběchov jako každý rok
poskytne svařené víno, čaj a dětem adventní
kalendáře. Firma ČEZ akci podpořila finančně, stejně
jako vloni.
●●Prostory infocentra mají nového nájemce, provoz
knihovny bude pokračovat. Více čtěte na straně 8.
●●O jarních prázdninách uspořádá město Liběchov
příměstský tábor pro děti mladšího školního věku
a předškoláky. Přihlášky je možné podávat už nyní.
Podrobnosti najdete na straně 3.
Uskutečněné akce: Pohádkový les v Ješovicích (1. 9.),
Soutěž profesionálních hasičů (9.–10. 9.), Dny
evropského dědictví (14.–15. 9.), Chovatelská výstava
(13.–14. 9.), Svatohavelské posvícení (12. 10.),
Lampionový průvod v Ješovicích (7. 11.), vernisáž
výstavy zvonů v Uměleckém mlýně (16. 11.).
Plánované akce: Rozsvícení vánočního stromu
a vydávání kalendářů na rok 2020 (1. 12.), Putování za
Mikulášem v Ješovicích (5. 12.), Vánoční výstava v SOU
(6.–7. 12. ), Předvánoční posezení pro seniory (7. 12.),
Putování za svatým Mikulášem Liběchov (8. 12.),
Vánoční turnaj ve stolním tenisu (8. 12.), Zpívání na Boží
Vodě "U Křížku" (22. 12.) a Zpívání u lípy v Ješovicích
(23. 12.), při kterých budou skauti rozdávat Betlémské
světlo, Šipkový turnaj na Formance (25. 12.), Vánoční
turnaj v nohejbale (26. 12.).

Svatohavelské posvícení 2019

O KOSTELÍČKU AKTUÁLNĚ
V současné době je hotová projektová dokumentace
pro stavební povolení. O toto povolení jsme již zažádali
a nyní probíhá stavební řízení. V okamžiku, kdy stavební
úřad povolení vydá, začneme připravovat realizační
projektovou dokumentaci.
Stále sledujeme možnosti dotačních titulů, které by
nám pomohly rozsáhlou rekonstrukci kostela
financovat. V prosinci budou vyhlášeny Norské fondy
a přesné podmínky poskytnutí dotace z tohoto zdroje.
V září tohoto roku město Liběchov přijalo finanční
dar ve výši 250 tisíc Kč od spolku Liběchov sobě –
spolku pro záchranu kostelíčka, z. s. Děkujeme spolku
a všem štědrým dárcům, každému, kdo se v uplynulých
letech ať už penězi nebo prací při organizování akcí
podílel na tom, že tato částka mohla být shromážděna.
Peníze byly využity na projektovou dokumentaci.

SVATOHAVELSKÉ POSVÍCENÍ
V sobotu 12. října uspořádalo město Liběchov už páté
Svatohavelské posvícení. Jako každoročně přilákala tato
akce dav místních lidí i turistů, což se odrazilo také na
výši vybraného dobrovolného vstupného. U stánku
města, kde se prodávaly též místní suvenýry a knihy,
obsahovala kasička na konci dne 12 166 Kč, do kasičky
umístěné na opačném konci aleje přispěli návštěvníci
částkou 23 000 Kč. Celkové náklady na oslavy převyšují
100 tisíc korun, s ohledem na rozsah akce s celodenním
kulturním programem jde ale stále ještě o částku spíše
skromnou.
Na přípravách a organizaci akce i následném úklidu
aleje se kromě starostky V. Zralíkové, místostarostů
P. Veverkové a J. Rodra, zastupitelů Š. Hladkého
a J. Groha a zaměstnanců technických služeb podílelo
opět také mnoho dobrovolníků. Rádi bychom
poděkovali liběchovským hasičům, našim seniorkám
a seniorům, členům místních spolků a zájmových
sdružení, stejně jako všem dalším ochotným lidem za
pomoc. Po pěti ročnících už si můžeme říct, že vznikla
nová tradice. Přejeme si, aby i v dalších letech přinášela
chvíle, na které budeme rádi vzpomínat.

Kostelíček. Detail z betlému M. Polákové a M. Lejdara
Články na stranách 1–2
Ing. et Mgr. Vladimíra Zralíková, starostka města
2

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2020

ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU LIBĚCHOV
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2019
						
						
						
						

pondělí
pátek
pondělí
úterý

23. 12.
27. 12.
30. 12.
31. 12.

Jarní prázdniny 2. 3. – 6. 3. 2019

8 - 12 hod.
zavřeno
8 - 12 hod.
8 - 12 hod.
V roce 2020 bude pokračovat dětský příměstský tábor
v Liběchově nejen týdenními turnusy o hlavních letních
prázdninách, ale také v době jarních prázdnin okresu
Mělník v termínu 2. 3. – 6. 3. 2019.
Podmínky zůstávají stejné jako v předchozích letech,
to znamená, že se přijímají předškoláci a žáci prvního
stupně základní školy z Liběchova i okolních obcí,
jejichž oba rodiče jsou zaměstnaní, případně si
zaměstnání aktivně hledají.
		 Akce je financována s pomocí dotace z Evropské
unie – Operačního programu Zaměstnanost. Tábor je
pro všechny přihlášené děti zdarma, rodiče hradí pouze
obědy, které dětem dovážíme, a vstupy či cestu MHD
při výletech.
Přihlášky můžete podávat již nyní na městském
úřadě, kde je také k vyzvednutí příslušný formulář.
Rodiče žáků ZŠ Liběchov si jej mohou vyzvednout
přímo ve škole. Formulář je také ke stažení na
webových stránkách města www.libechov.cz.

O svátcích nebude prováděna vidimace a legalizace
(ověřování listin a podpisů).

VODNÉ A STOČNÉ PŘÍŠTÍ ROK
Cena, kterou odběratelé připojení na místní vodovodní
a kanalizační řad zaplatí za vodné a stočné, zůstane i po
novém roce na stávající výši, tj. 33 Kč za m³ + 15% DPH.

AKTUALIZACE POVODŇOVÉHO
PLÁNU - OHROŽENÉ DOMY
Město Liběchov má vypracován povodňový plán, jehož
součástí jsou kontakty na majitele, případně nájemce
nemovitostí ohrožených záplavami. Tyto kontaktní
údaje umožňují včas varovat zmíněné osoby před
hrozícím nebezpečím. Je proto důležité, aby zvláště
telefonní čísla odpovídala aktuálnímu stavu. Prosíme
majitele nebo obyvatele nemovitostí níže uvedených
čísel popisných, aby na Městský úřad Liběchov nahlásili
kontakty, které město a záchranné složky mohou využít
v případě nouze.
Jde o č. p. 2 až č. p. 13, dále 21, 23, 25, 27, 29, 31,33,
35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 79, 138, 139, 144, 145, 146,
148, 151, 152, 153, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 174,
179, 210, 211, 219, 220, 261, 291.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Na poslední tři měsíce tohoto roku připadá opět řada
životních jubileí, kterých se dožívají naši spoluobčané
z Liběchova a Ješovic. S gratulací a malým dárkem se
zástupci města vydají za každým z nich osobně.
Na stránkách zpravodaje nám zákon dovoluje
připomenout tato výročí aspoň ve stručném přehledu.
Všem oslavencům srdečně gratulujeme a do dalších
let jim přejeme pevné zdraví a životní pohodu!

Ozvěte se, prosím, telefonicky na číslo 315 697 016,
mailem na adresu ou@libechov.cz, případně se na
městský úřad dostavte osobně od pondělí do čtvrtka,
vždy mezi 8 a 11 hodinou. Děkujeme Vám.

65 let		5x
70 let		3x
75 let		2x
80 let		1x
85 let		1x
86 let		1x
87 let		1x
88 let		1x
89 let		1x

KALENDÁŘ PRO ROK 2020
Stolní kalendář, který pro občany Liběchova a Ješovic
vydává město Liběchov, si můžete vyzvednout v neděli
1. prosince při slavnostním rozsvěcení vánočního
stromku v parku na náměstí V. Levého. V dalších dnech
bude kalendář dostupný na Městském úřadě Liběchov
v běžných úředních hodinách. Každá domácnost
dostane jeden výtisk zdarma.

Přání k narozeninám, výročí svatby apod. uveřejňujeme
zdarma. Podle zákona je však podmínkou otištění
písemný souhlas oslavence.
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NA POMOC SENIORŮM A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝM
Seniorská obálka – nový pomocník pro seniory
a osoby se zdravotním handicapem

Jak I.C.E. karta přesně funguje? Nejprve si musíte
opatřit tiskopis, který je volně dostupný mimo jiné na
webových stránkách města: www.libechov.cz, případně
Vám kartu na požádání vytisknou a vydají pracovnice
Městského úřadu Liběchov. Jak správně vyplnit
jednotlivé kolonky a co by v nich rozhodně nemělo
chybět, se dozvíte z návodu na této stránce dole.
Je opravdu důležité, aby v obálce byly vždy aktuální
informace. K orientaci, které údaje jsou nezbytně nutné
a které naopak nemusíte vyplňovat, slouží jednoduché
barevné rozlišení kolonek, připomínající semafor:
nejdůležitější jsou červená políčka, žlutá barva značí
doporučené údaje, zelená plocha je vyhrazena pro
informace méně závažné.
Vyplněný tiskopis složený jako obálka se
v domácnosti umísťuje závazně na vnitřní stranu
vchodových dveří, případně na dveře ledničky. Jiná
místa se nedoporučují - jde o to, aby záchranáři našli
obálku co nejrychleji.
Na obálce karty jsou také předtištěna důležitá telefonní
čísla na jednotlivé složky záchranného systému.		

Seniorská obálka, oficiálně zvaná též I.C.E. KARTA, je
tiskopis, který vznikl ve spolupráci MInisterstva práce
a sociálních věcí a krajské samosprávy v rámci projektu
Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň.
Zkratka I. C. E. v názvu tiskopisu znamená "In Case of
Emergency" čili "pro případ naléhavé pomoci" nebo
"v případě nouze". Karta totiž najde své uplatnění právě
v krizových situacích, jako je například okamžité
zhoršení zdravotního stavu nebo náhlá potřeba rychlé
pomoci. Zdravotníci nebo hasiči a policisté najdou
v kartě zapsané všechny důležité informace
o ohroženém člověku, který může být v dané chvíli sám
příliš rozrušený na to, aby přesně odpovídal na dotazy
záchranářů. Do karty zapíšete, jakými nemocemi či
alergiemi trpíte, a hlavně jaké léky užíváte. Uvést
můžete například také kontakty na Vaše blízké, kteří by
o Vašem stavu měli být informováni.
Projekt Implementace
politiky stárnutí na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./ /15_017/0006207 MPSV

Udělena celorepubliková záštita:

za oblast sociálních věcí
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
ministryně práce a sociálních věcí

I.C.E. KARTA

SENIORSKÁ OBÁLKA
P R AV I D L A P R O V Y P L N Ě N Í

ČERVENĚ
údaje
důležité
k vyplnění

ŽLUTĚ
doporučené
údaje

ZELENĚ
údaje méně
závažné

ICE kartu
můžete označit
piktogramy

copyright © 2019

za oblast zdravotnictví
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch,
MHA ministr zdravotnictví

Několik doporučení závěrem:
• Kontakt na praktického lékaře napomůže
při zjištění dalších informací.
• S vyplněním karty Vám mohou pomoci
Vaši blízcí nebo praktický lékař.
• V případě, že jste byli v poslední době hospitalizováni,
vložte do obálky i poslední propouštěcí zprávu.
• Je zde uvedeno mnoho zdravotních údajů, které
pomohou záchranářům rozhodnout o tíži Vašeho
aktuálního stavu a optimální terapii na místě
nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.
• Svým podpisem stvrzujete, že údaje jsou pravdivé
a že je mohou záchranné složky využít v případě
situace tísně, ohrožení zdraví nebo života.
• Neotvírejte však své dveře bez zábran každému!
• Využívejte „bezpečnostní řetízek“ a „kukátko“
na dveřích.
• Osvědčuje se mít v domě také „hlásiče kouře“.

Semafor: Důležitost kolonek k vyplnění
se řídí barvami.
Údaje: Záleží však jen na Vás,
jaké kolonky v tiskopisu vyplníte!
Umístění: Viditelné místo v bytě.
Zvenku na dveře lednice magnetkou či
na vchodové dveře ze strany bytu. Jsou
to první dveře, jimiž složky záchranného
systému prochází.
Aktuálnost: Prosíme, udržujte
údaje aktuální! Vyměňte obálku
vždy při změnách léků, kontaktů,
po hospitalizaci.
Datum narození: Je na Vás, zda vyplníte
zdravotní pojišťovnu nebo rodné číslo,
tyto údaje je zdravotnická záchranná
služba schopna zjistit z Vašich dokladů.
Alergie: Velmi významná kolonka,
zvláště alergie na léky, pyl atd.
Nemoci: Pro záchranáře je důležité vědět,
jaké máte současné nemoci a zda jste
nemoc prodělali před rokem nebo před
20 lety.
Léky: Uvádějte název opsaný z krabičky,
včetně množství (například 80 mg),
dále dávku (například 1 tableta)
a pak dávkování (například 1-0-1).
Kontakty: Osoby blízké = rodinní
příslušníci, sousedé či přátelé,
je to zcela na Vás.
Telefon pomůže v případě zajištění péče
o pečujícího nebo o domácího mazlíčka.

Kolektiv autorů
K využití: občan/ka, bydlící v domácím prostředí sám/a;
senior, včetně toho, který využívá terénní sociální služby;
osoba se zdravotním postižením a kdokoliv další,
kdo považuje tuto podporu pro sebe za podstatnou.
Život je dar, a kéž jej můžeme smysluplně prožít
a je-li to možné, ve zdraví.

I.C.E. KARTA

https://www.facebook.com/seniorivkrajich/

Formulář ICE karta je ke stažení
www.mpsv.cz
www.mzcr.cz
a na webových stránkách krajů
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TECHNICKÉ SLUŽBY A ÚDRŽBA MĚSTA V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH
Likvidace velkoobjemového odpadu

Drazí spoluobčané,

V minulosti byly možnosti, jak odložit velkoobjemový
odpad, omezené: maximálně dvakrát ročně byly
přistaveny na ulici kontejnery. Dnes je v areálu
technických služeb celoročně umístěn kontejner, do
kterého občané Liběchova a Ješovic mohou zdarma
odložit jednotlivé předměty přesahující rozměry běžné
popelnice. Jako nadstandardní službu jsme seniorům
a zdravotně znevýhodněným občanům zdarma
zajišťovali odvoz jednotlivých kusů odpadu.
Bohužel této služby začalo zneužívat mnoho občanů,
kteří do této skupiny nepatří. Nepříjemným, často až
agresivním chováním se snažili docílit toho, aby jim
technické služby odvezly mnohdy značné množství
odpadu. A to přesto, že jsme opakovaně informovali, že
pokud domácnost vyklízí větší množství předmětů,
například z půdy apod., nezbývá než objednat si na své
náklady vlastní kontejner. Pro neúměrné zatížení
pracovníků a vozidla technických služeb musíme
bohužel tyto odvozy ukončit, a to včetně svozu
bioodpadu.
Velkoobjemový i nebezpečný odpad v rozumném
množství na jednu domácnost je nyní možné dovézt na
sběrné místo v areálu technických služeb.

v nadcházejících zimních měsících bude podle potřeby
opět probíhat údržba místních komunikací. V případě
sněhu a náledí bude využita i větší technika, a sice
traktor se sněžným pluhem.
Prosím Vás, parkujte Vaše osobní automobily tak,
aby tato technika mohla volně projíždět ulicemi
a nehrozilo při tom poškození Vašich vozidel ani
zablokování traktoru!
Nevhodně zaparkované vozidlo může v dané chvíli
zastavit zimní údržbu v celém Liběchově. Pokud totiž
traktor s pluhem stojí směrem z kopce a na pluhu je
hromada sněhu, není už možné vycouvat zpět. Údržba
se děje i v nočních hodinách, a protože například ve tři
hodiny ráno sotva najdeme majitele nevhodně
zaparkovaného auta, nezbývá pak mnoho možností:
buď pokusit se opatrně, s velkým rizikem projet, nebo
stát a čekat, až se majitel vozu probudí a přeparkuje si.
Při snaze vyhnout se těmto vozidlům se také může
stát, že radlice narazí do břehu, krajnice nebo obrubníku
na některé straně. Neočekávaně se pak vychýlí
opačným směrem a může poškodit zaparkované
vozidlo (viz foto).

Otevírací doba sběrného místa
(bývalý areál lesní správy, Litoměřická ulice):
●●každý pátek od 8 do 11 hodin
●●každou první sobotu v měsíci od 8 do 12 hodin
●●jiný termín v rámci pracovní doby technických služeb
si občané mohou domluvit přímo s jejich pracovníky
na telefonu 702 136 427
Při odevzdání odpadu bude nutné předložit občanský
průkaz. O množství uloženého odpadu se povede
evidence, aby opět nedošlo ke zneužívání této služby.
Litujeme, že nadstandardní službu musíme ukončit, ale
bohužel jsme se opakovaně setkávali s agresivním
vynucováním odvozu. Omlouváme se Vám a děkujeme
Vám za pochopení.

Problém se týká téměř celého Liběchova, zvláště
však ulic Pod Kostelíčkem, Nad Hřištěm, Třešňovky
a ulice na Boží Vodě nad SOU. Věřím, že je v zájmu nás
všech, aby při případných nepříznivých zimních
podmínkách byly Liběchov a Ješovice co nejdříve
uklizeny od „sněhové nadílky“. Přispěje k tomu i to, že
všichni budeme parkovat s rozumem a ohleduplně.

Zeleň na hřbitově
Údržba zeleně na zídkách a podél cestiček spadá
výhradně do práce technických služeb a je zakázáno ji
upravovat svépomocí a vhazovat do kontejnerů, které
pro tento odpad nejsou určeny. Tímto způsobem byly
oba kontejnery na hřbitově zaplněny bohužel těsně
před Dušičkami, kdy je potřeba, aby nádoby na odpad
v krátké době posloužily desítkám návštěvníků
hřbitova.
Městský úřad Liběchov

Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků a vše
nejlepší v roce 2020.
Ing. Pavel Dostál, zastupitel města Liběchov
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ZPRÁVY O DOTACÍCH A DALŠÍCH CHYSTANÝCH PROJEKTECH

SOKOLOVNA
Práce na sokolovně zdárně skončily. Firma Šikner
předala stavbu ve velmi dobré kvalitě dne 30. 9. 2019.
Jak jste si sami mohli všimnout, byla zateplena fasáda,
opraveny komíny, osazeny nové dřevěné vstupní dveře
a nová plastová okna. Dále pak byla zateplena půda
a vybudován nový hromosvod. Na fasádu ještě bude
instalována žerď na vlajku, věrná kopie té původní. Na
její dodání čekáme. Do konce roku musíme opravit
kuchyňku v přízemí, kde se bude dělat zcela nová
podlaha, nová elektřina, rozvody odpadu a nové omítky
a bude pořízena nová kuchyňská linka. V interiéru
pokračujeme nyní projektovou dokumentací na
vytápění s centrální kotelnou a rozvody topení po celé
sokolovně. Zároveň hledáme vhodné dotační zdroje.
Ve hře je kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo. V
souvislosti s tím řešíme i novou vnitřní elektroinstalaci.

Na fotografii (zleva) starostka Ing. V. Zralíková, ředitelka
školy Mgr. J. Pravdová a místostarostka Ing. P. Veverková
Podařilo se nám získat dotaci ve výši 1,688 mil. Kč na
projekt „Pořízení vybavení odborných učeben ZŠ
Liběchov“ z evropského programu přes MAS Vyhlídky.
Nové odborné učebny vybudované v loňském roce
z prostředků získaných z evropských fondů a ze zdrojů
města budou doplněny vybavením a výukovými
pomůckami, které umožní teoretickou výuku lépe spojit
s praxí, což řada škol vůbec nenabízí.
Nové kompletní vybavení (doslova od lžičky až po
kuchyňského robota) má cvičná školní kuchyňka, do
dílny přibylo elektrické nářadí (stolní vrtačka, dlabačka,
soustruh atp.). Také cvičná zahrada byla vybavena vším
potřebným, od gumových rukavic až po zahradní
techniku v podobě benzinového kultivátoru. Počítačová
učebna nově nabídne žákům výukové programy pro
všechny předměty, do učebny cizích jazyků byly
pořízeny např. výukové karty nebo nástěnné obrazy.
Byl vybrán dodavatel na nákup vybavení do učebny
přírodních věd (od pipety, mikroskopu, vlnostroje,
Faradayovy lampy, různých stavebnic a modelů pro
výuku fyziky či chemie až po hvězdářský
dalekohled) a dodání laboratorní digestoře včetně
nákupu chemikálií pro demonstrativní výuku.
Škola je tedy velmi dobře a moderně vybavena
a řada škol v okolí nám ji může jen závidět, o čemž
svědčí i nedávno odvysílaná reportáž TV Praha:
https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/
stredocesky-kraj/11071/libechov-umi-cerpat-dotace.

ŠKOLA
V budově školy se v září rozeběhly práce na opravách
komínů – některé byly v havarijním stavu a zčásti
zborcené. Ty staré, nefunkční byly ubourány (čyři kusy).
Další větrací komíny byly opraveny a osazeny novými
mřížkami a betonovými deskami. Dále bylo vyměněno
patnáct vikýřů a provedeny nátěry hřebene a úžlabí.
Hlavní komín byl opraven, vyspárován a osazen novou
betonovou hlavicí.
Dne 14. 11. 2019 vysázela zahradnická firma pana
Hnilici na jižní straně školní budovy pět kusů okrasných
třešní a jeden javor. Na financování akce škola získala
dar 30 tisíc Kč od firmy Mondi Štětí z environmentálního
programu na výsadbu stromů. Společný projekt města
a školy přispěje k postupné obnově zeleně a revitalizaci
ploch v okolí školy. Město doplní prostor lavičkami.

Ve fázi čekání na výsledek jsme stále u akce SBĚRNÝ
DVŮR a SOCIÁLNÍ BYDLENÍ.
Jak jsme Vás již informovali, na akci „RESTAUROVÁNÍ
PAMÁTNÍKU“ před budovou městského úřadu jsme
získali dotaci 100 tisíc Kč z programu Péče o válečné
hroby. Restaurátorské práce jsou plánovány na rok
2020. Nyní čekáme na vydání Rozhodnutí o dotaci.
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REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ
Stále pokračuje příprava projektové dokumentace na
rekonstrukci cesty ke škole, pod školou a na Boží Vodě
nad křížkem na horizontu, kde končí asfalt. Úpravy ve
všech lokalitách jsou navrhovány s ohledem na velké
množství dešťových vod, které se po komunikacích valí.
Bohužel dešťová kanalizace byla při stavbě splaškové
kanalizace zcela zničena a je nutné ji obnovit minimálně
tam, kde to bude technicky možné. Hrubé náklady na
stavbu těchto tří cest jsou odhadovány na 11 mil. Kč bez
DPH. Vzhledem k tomu, že je z dotace možné získat
maximálně 5 milionů (v jedné žádosti), je už nyní jasné,
že se projekt bude muset rozdělit minimálně na dvě
akce.

potřeby. Do konce listopadu chceme požádat o další
dotaci na období 2021–2023.
TURNHALLE
Probíhá tvorba projektové dokumentace k rekonstrukci
nižší části budovy (zatím nerekonstruované). Jejím
předmětem je nová střecha, návrh vytápění objektu
a nové dispoziční úpravy prodejny včetně obnovy oken
a obnovení zazděných dveří ze severní strany. Nyní je
zpracován stávající stav a projektant se pouští do
návrhu nového uspořádání. Předpoklad je do konce
roku 2019 vypracovat projektovou dokumentaci
a naplánovat budoucí přestavbu objektu.
OPRAVA STŘECH
Nechali jsme posoudit stav střech u objektů v majetku
města. Tu na Turnhalle řešíme pro její havarijní stav
novou projektovou dokumentací (viz informace výše).
Střecha zdravotního střediska je v pořádku, tam je krov
nový. Havarijní stav vykazuje střecha na budově pošty.
Ne příliš uspokojivý stav je i u střechy obecního úřadu,
kde zcela chybí plechování, tašky jsou popraskané. Zde
je snad ještě možné část krovu opravit výměnou
některých prvků a položit novou krytinu. Opravu
plánujeme v roce 2020. U pošty je však nutné
vypracovat projektovou dokumentaci na zcela nový
krov.
Přeji i nadále dotacím úspěch!
Všem našim občanům bych ráda popřála klidné Vánoce
a radostný rok 2020.
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města

OBNOVA ZELENĚ V EXTRAVILÁNU
Na konci října byla podána žádost o dotaci na obnovu
zeleně u příjezdové cesty do Ješovic, cesty podél lesa
a obnovu cesty úvozem a doplnění výsadby polní cesty,
vše v Ješovicích. V Liběchově jde pak o obnovu sadu
u vodárny na Kostelíčku. Projekt zahrnuje i náklady na
péči o stromy po dobu tří let od výsadby. Jedná se zatím
o jeden z největších projektů tohoto druhu, do kterého
jsme se odvážili pustit. Vysadí se celkem 361 stromů.
Celkové náklady jsou 1,7 mil. Kč.

NOVÁ PRODEJNA OTEVŘENA
Bývalá hasičská zbrojnice vedle zdravotního střediska
prošla v uplynulých měsících zásadní rekonstrukcí poté,
co město budovu prodalo novému majiteli pod
podmínkou vybudování řeznictví. V pondělí 11. 11.
2019 tak do Liběchova sice nepřijel Martin na bílém
koni, ale poprvé se otevřely dveře prodejny Řeznictví
Váša. Nejen liběchovští občané zde nyní zakoupí maso
a uzeniny, lahůdky a další sortiment.

VÝSADBA LIP NA KOSTELÍČKU
Stejně jako naše škola, tak i město získalo 30 tisíc Kč ze
štětského MONDI na výsadbu stromů. Pan Jan Florián
z Medonos vysázel další čtyři lípy na Kostelíčku jako
obnovu stávající historické aleje. Město přispělo částkou
12 600 Kč.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
O letošních prázdninách jsme opět uspořádali
příměstský tábor pro děti z Liběchova, Ješovic
a blízkého okolí. O děti se tu starali zkušení učitelé z naší
školy, na programu se podílel také Umělecký mlýn
Liběchov. Další turnusy nás čekají v roce 2020 o jarních
prázdninách a v létě. Rodiče hradí jen obědy pro děti,
jinak je tábor, financovaný z dotace, zdarma. Ze
stejného zdroje jsou nakoupeny i výtvarné a sportovní
7

INFOCENTRUM LIBĚCHOV

Městská knihovna
Městská knihovna Liběchov po změně nájemce prostor
infocentra bude pokračovat ve svém provozu.
Čtenářům se otevře každé úterý od 17.30 do 19.00
hodin. Stávající čtenářské průkazy zůstávají platné,
nemění se ani výše ročního členského příspěvku, který
činí 50 Kč pro dospělé a 20 Kč pro děti.
Novou knihovnicí je paní Mgr. Jana Zásmětová.

Prostory liběchovského infocentra ožívají i v zimě
Během zimních měsíců můžete přijít do liběchovského
infocentra na zajímavý workshop „Naučte se pracovat
s křídovými barvami“.

Úterní odpoledne v infocentru budou i nadále patřit
schůzkám liběchovských seniorek.
Betlémy Jitky Navrátilové
Již poněkolikáté oživí centrum města betlémy, které pro
Liběchov vytvořila akademická malířka Jitka
Navrátilová. V nadcházejícícm čase se ve výloze
infocentra opět postupně vystřídají adventní betlém,
betlém narození Ježíše a betlém tříkrálový.
Význam jednotlivých betlémů a jejich tradiční atributy
podrobně vysvětlil PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D., ve
svém článku Betlémy vánočního času, který byl otištěn
v Liběchovském zpravodaji 1/2018 a je dosud dostupný
na webu města, pod záložkou Liběchovský zpravodaj.

Každý, kdo zatouží po svěžím světlém tónu ve svém
interiéru, každý, kdo má odvahu a chuť něco ve svém
bytě změnit, pro toho jsou určeny právě křídové barvy.
Může si, pokud je trochu zručný, natřít a upravit nábytek
sám. Může také využít možnost naučit se základním
technikám práce s barvami. Za pár korun si proměnit
židli z půdy v designový kousek je tak snadné…
Více informací Vám ráda sdělím, pokud mi zavoláte
na číslo 775 099 097. Můžete se také podívat na stránky
www.staraskolavehlovice.cz
Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře na
stránkách, napsat na adresu autenticopaint@seznam.cz
nebo telefonicky. Termín bude včas upraven podle
požadavků přihlášených zájemců.

REGIONÁLNÍ MUZEUM MĚLNÍK

VÁNOCE

V úterý 3.12. 2019 od 16 hodin a v neděli 15.12.2019
od 14 hodin jste srdečně zváni do infocentra na
výrobu domácího vaječného koňaku. Na místě
dostanete vše potřebné. Cena za jeden litr koňaku
v parádní lahvi činí 250 Kč. Přihlášky na adrese:
autenticopaint@seznam.cz nebo telefonicky na čísle
775 099 097.

70. A 80.
LET

22. 11. 2019 - 5. 1. 2020

V prostorách infocentra bude také od 1. prosince
2019 možné nakoupit dárkové zboží, a to vždy v neděli
od 10 do 16 hodin. V nabídce budou francouzská mýdla,
bytové parfémy nebo svíčky zn. Amélie et Mélanie a jiné
dárkové předměty.
Jana Havránková

REGIONÁLNÍ MUZEUM MĚLNÍK - VELKÝ SÁL
Vernisáž se koná ve čtvrtek 21. 11. od 17:00 hod.
Otevřeno: úterý - neděle 9:00-12:00 a 12.30-17:00 hodin
Po-Pá dopoledne probíhá na výstavě program pro školy.
Veřejnosti je výstava přístupná od 13:00 hodin.
Regionální muzeum Mělník, p. o. Středočeského kraje
nám. Míru 54, 276 01 Mělník
www.muzeum-melnik.cz
RegionalnimuzeumMelnik
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Srdečně Vás zveme
v předvánočním čase ke společnému

Město Liběchov
Vás srdečně zve
k tradičnímu

Zpívání koled „U Křížku“
na Boží Vodě

PŘEDVÁNOČNÍMU
POSEZENÍ
PRO SENIORY
v sobotu 7. prosince 2019
od 15.00 hodin

22. prosince 2019 od 18 hodin

v Rezidenci Liběchov

Pro všechny budou připraveny teplé nápoje. A jak se
již stalo zvykem, zájemci mohou donést na ochutnání
malou ukázku vánočního cukroví.

Připraveno pro Vás bude
pohoštění a hudba zahraje
k poslechu i tanci.

Skauti z přístavu Modrá kotva Liběchov budou
rozdávat Betlémské světlo.

MĚSTO LIBĚCHOV VÁS SRDEČNĚ ZVE
K SLAVNOSTNÍMU

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
V NEDĚLI 1. PROSINCE 2019
OD 16.30 HODIN
V CENTRU LIBĚCHOVA

Sváteční podvečer zpestří svým vystoupením
děti ze Základní školy a mateřské školy
v Liběchově.
Připraveno bude malé občerstvení.
Rezidence Liběchov nabídne svařené víno a čaj,
dětem věnuje adventní kalendáře.
Dospělí si mohou vyzvednout nový kalendář
města Liběchov pro rok 2020.
Akci finančně podpořila firma ČEZ, a. s.
PŘIJĎTE S NÁMI ZAHÁJIT ADVENTNÍ ČAS!
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ZVONY OD LIBĚCHOVA
AŽ NA POBŘEŽÍ SLONOVINY

a jednašedesátikilovou Marii. Několik desetiletí přitom
tyto zvony v Liběchově vůbec nebyly – po požáru
kostelíčka v dubnu 1966 je osud zavál do Petrovic
u Sedlčan, odkud se vrátily až v polistopadové éře
v roce 1994 díky tehdejšímu starostovi Josefu
Povolnému a zastupiteli Bohumíru Boštíkovi.
Jak známo, kostelíček se letos po několikaleté snaze
vedení města stal majetkem Liběchova. Na návrat
zvonů do jeho věže je ale pořád brzy – celková
rekonstrukce zchátralého kostelíčka se teprve chystá.
A tak bude dílo rodu Manouškových zatím vystaveno ve
mlýně. „Samozřejmě si velmi vážíme toho, že s námi
město v této věci spolupracuje,“ uvedl předseda spolku
Umělecký mlýn Liběchov Dušan Thurzo. „Mlýn není jen
souborem historických mlynářských technologií, ale
také budoucím muzeem Liběchovska, takže dočasné
vystavení zvonů v mlýnici je velmi logické.“
Setkání ve mlýně tak bylo symbolickou oslavou
obnovení zvonů, promítal se dokumentární film
o zvonařství a oboru se týkala i malá jednorázová
výstava připravená panem Manouškem. A protože
k oslavám patří i přípitek, akci tekutým darem podpořilo
i Vinařství Liběchov. „Tak jako vedení města nebo
liběchovský mlýn, i my se podílíme na oživení zdejší
tradice, a to té vinařské,“ shrnula vedoucí vinic Aneta
Raušová. „Těžko jsme tedy na takové akci mohli chybět,“
dodala v nadsázce vinařka.
Zvony tak budou moci na vlastní oči vidět
návštěvníci mlýna, kteří do něj zavítají v rámci prohlídek
této obnovované památky, anebo kulturních akcí,
v jejichž organizování bude Umělecký mlýn Liběchov
pokračovat i v příštím roce.

Co má společného Liběchov se západoafrickou
republikou Pobřeží slonoviny? Skutečnost, že pro ně
vyrábí zvony firma pana Petra Rudolfa Manouška. I tuto
informaci si mohli odnést účastníci jedinečného
odpoledne věnovaného zvonařství, které 16. listopadu
uspořádali město Liběchov a spolek Umělecký mlýn
Liběchov.
„Pan Manoušek opravil a zrestauroval dvojici
litinových zvonů z liběchovského kostelíčka, které pro
něj původně, po první světové válce, odlila zvonařská
firma jeho dědy,“ vysvětlila starostka Vladimíra
Zralíková.
Zatím poslední držitel rodinného žezla byl na akci
v liběchovské mlýnici samozřejmě rovněž přítomný.
„Můj syn už se bohužel vydal jinou cestou,“ přiznal před
téměř čtyřmi desítkami hostů Petr R. Manoušek.
„Zvonařství je ale jedinečný obor s velkou evropskou
tradicí, takže stále vyrábíme zvony nejen pro české
kostely a další zájemce, ale objednávky k nám chodí
i ze Severní a Jižní Ameriky, příští rok máme odlévat
zvonohru pro Pobřeží slonoviny, a odběratele máme
i v Číně, která jinak zásobuje celý svět obrovským
množstvím zboží, avšak na složité a pracné zvonařství si
tam asi pořád netroufají.“
Liběchovská zakázka spočívala v opravě
a zkompletování zvonů, které poničila povodeň z roku
2002. Jde o více než metrákový zvon Josef
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LISTOPAD 1989 V LIBĚCHOVĚ
Vzniku Občanského fóra v naší obci předcházely
události dne 17. listopadu 1989 při manifestaci
studentů v Praze na Národní třídě, kdy příslušníci
bezpečnosti brutálně zasáhli proti demonstrantům.
Naši občané se o této události dozvěděli z rádia a jen asi
deset občanů z naší obce navštívilo poté Prahu, aby se
dozvěděli o skutečnostech událostí. Po 17. listopadu
projevovali naši občané obavy o osud republiky, na
pracovništích se živě diskutovalo, názory občanů byly
různé. Někteří občané, zvláště mladí, nosili na klopě
trikoloru, někteří tajně. Od 22. listopadu byly na
prodejně potravin vyvěšeny letáky obsahující
požadavky studentů a dne 23. listopadu byly vylepeny
letáky vedle pošty. Jako první vyvěsilo v naší obci státní
vlajku Náprstkovo muzeum jako výraz podpory
stávkujícím studentům v Praze. Dne 27. listopadu
vyzvali dva místní mladí občané, iniciátoři podpory
stávkujících studentů (Dr. Kaláb a Petr Lešner z Tupadel,
zam. DP Liběchov) místním rozhlasem občany naší
obce ke generální stávce od 12–14 hod. na parkoviště.
Generální stávky toho dne se ve 12 hod. a která trvala
pouze 1 hodinu, zúčastnilo 86 občanů, převážně
zaměstnaných v místě i se svými vedoucími. Týž den
bylo sejítí Občanského fóra v kině Beseda, kterého se
zúčastnilo 102 občanů. Druhé Občanské fórum bylo
svoláno na den 30. listopadu též do kina Beseda, kde
byli na pozvání přítomni pražský herec V. Jandák, režisér
Zahájský a pět studentů z Prahy, kteří byli přímými
účastníky událostí v Praze a kteří tyto události
přítomným vylíčili. Na tomto Občanském fóru bylo
vybráno na podporu stávkujícím studentům 1 814 Kčs
a odesláno do Prahy. Tohoto Občanského fóra se
zúčastnilo 284 místních občanů a protože se nevešli do
sálu, stáli i ve vestibulu kina. Dne 7. prosince se
uskutečnilo další setkání Občanského fóra a zúčastnilo
se ho 76 občanů. Zde byla odhlasována petice
obsahující požadavky občanů týkající se naší obce,
zvláště životního přostředí a zaslána na Okresní národní
výbor. Dne 9. prosince navštívili dva čelenové (mluvčí
OF) Občanského fóra Josef Kollman a Michal Šimek
vojenskou posádku v Horních Počaplech, kde
informovali vojáky o politickém dění v našem státě
a o činnosti Občanského fóra v Liběchově. Na celostátní
výzvu ke generální stávce dne 11. prosince zvonil zvon
na Náprstkově muzeu po dobu pěti minut. Další
Občanské fórum bylo 14. prosince v kině Beseda
a zúčastnilo se ho 86 občanů. Zde byli přítomni
manželé Kantůrkovi z Prahy, přímí účastníci a iniciátoři
událostí v Praze. (Jiří Kantůrek – člen OF Praha a mluvčí
za OF v televizi, Eva Kantůrková spisovatelka, za svou
spisovatelskou činnost vězněna). Na tomto Občanském
fóru byla odhlasována petice na podporu Václava Havla
prezidentem. Závěrem je nutné říci, že postupně jak
občané nabývali informovanosti ze sdělovacích

prostředků o příčinách nedobré hospodářské politiky
v našem státě, nabývali přesvědčení, že v zájmu zdraví
a spokojenosti obyvatelstva a tedy i naší obce je nutné
celé zřízení našeho státu změnit a souhlasit
s předsevzetími, které nová vláda ještě v závěru tohoto
roku nabízela.
(Zápis z kroniky Liběchova z roku 1989)

Jako plakátovací plocha posloužila výloha místní samoobsluhy i při prvních svobodných volbách v červnu 1990

SVĚTLA NAD BUNKRY
V sobotu 21. 9. 2019 se napříč Českem a Slovenskem
sešli dobrovolníci, aby si již čtvrtým ročníkem akce
„Světla nad bunkry“ připomněli 81. výročí mobilizace,
která byla vyhlášena 23. 9. 1938.
Bylo osvětleno celkem 144 opevnění. V České republice
se podařilo nasvítit 138 lehkých a těžkých opevnění
a krásných šest bunkrů nasvítilo sousední Slovensko.

Ráda bych poděkovala firmě Elektro Market Servis,
s. r. o., za zapůjčení elektrocentrály, díky níž bylo možné
daný řopík nasvítit, a jmenovitě panu Zdeňku Lunzarovi
za technickou výpomoc. Dále děkuji liběchovskému
kronikáři panu Josefu Janáčkovi za poskytnutí fotografií.
A díky patří samozřejmě i všem, kteří se akce zúčastnili,
přišli podpořit tuto myšlenku a popřípadě šířit o celé
akci povědomí dál. Snad je tedy neodradila menší zima
– odměnou jim bylo malé občerstvení.
Budu moc ráda, když se příští rok při stejné
vzpomínkové akci sejdeme zase. Vždyť mobilizace je
historická událost, na kterou bychom neměli
zapomínat.
Petra Kollmanová
11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV
Pokud Vás zajímá více informací o již uskutečněných
akcích, můžete sledovat naše webové stránky.

Letos jsme v oblasti výtvarné výchovy a pracovních
činností navázali na úspěch z loňského roku. Tentokrát
jsme se zúčastnili projektu „Umění z papíru“, jehož
partnery bylo Mondi Štětí, ZUŠ Štětí a Městská knihovna
Štětí. Úkolem žáků bylo vytvořit trojrozměrné
architektonické dílo dle vlastního výběru.
Žáci 3. ročníku vyrobili leporelo na téma „Město, ve
kterém chci žít“ a žáci 4. ročníku úkol pojali jako
zpracování středověkého hradu, v němž uplatnili různé
prvky středověké architektury.
Celkem se soutěžilo v pěti kategoriích dle věku
autorů. Naše děti se zapojily v kategorii kolektivní díla
a tuto kategorii obě skupiny s přehledem vyhrály!
Naši žáci se zapojují i do dalších podobných aktivit
a soutěží, v měsíci listopadu dvě žákyně 9. ročníku
budou reprezentovat naši školu na floristické soutěži,
kterou pořádá Česká zahradnická akademie v Mělníku.
Dále žáci soutěží v rámci tříd i celé školy v různých
logických a paměťových disciplínách, které pro ně
pořádají jednotliví vyučující či vychovatelky ve školní
družině.
V letošním školním roce se škole povedlo získat
dotaci na rozvoj sportovních dovedností žáků a zapojit
se do Asociace školních sportovních klubů. V rámci této
aktivity jsme mohli otevřít dva sportovní kroužky pro
naše žáky. Dále nabízíme tyto kroužky: angličtina pro
malé i větší žáky, logopedie, hra na flétnu, vaření,
tvořivá dílna, 3D tisk. Pro nedostatek zájmu ze strany
žáků bohužel nebyl otevřen kroužek florbalu.

Další aktvity různého zaměření nás samozřejmě ještě
čekají. V nejbližší době to bude zejména:
●●mikulášská nadílka pro naše nejmenší
●●vánoční výrobní dílny ve spolupráci s SOU Boží Voda
●●přírodovědné přednášky a besedy na různá témata
●●preventivní programy ve spolupráci s Policií ČR
v rámci výchovného poradenství
●●lyžařský výcvik
●●podpora čtenářské gramotnosti formou návštěvy
vybraných knihoven
●●společný projekt s předškoláky naší školky – tzv.
Školičky neboli tematicky zaměřené návštěvy
předškoláků ve škole, spojené s plněním veselých
a netradičních úkolů a společnou prací se staršími
kamarády
Vzdělávací aktivity neplánujeme jen pro naše žáky.
Víme, že důležité je také průběžné a celoživotní
vzdělávání našich pedagogů. Učitelé se zúčastňují nejen
jednotlivých školení na vybraná témata, ale
i hromadných vzdělávacích kurzů, které se ve škole
pořádají pro celý pedagogický sbor.
Ve volném čase se naši žáci zapojují i do vystoupení pro
veřejnost – například na Svatohavelském posvícení, při
rozsvícení vánočního stromečku a hlavně při vánoční
besídce pro rodiče, na kterou Vás zveme přiloženou
pozvánkou.

Kromě soutěží v naší škole pořádáme nejrůznější
výlety, exkurze, besedy a podobné akce. Letos se již
uskutečnily například:
●●přednáškový cyklus Planeta Země 3000 (žáci 2.
stupně)
●●exkurze na Zahradu Čech (6. třída) a do elektrárny
v Horních Počaplech (9. třída)
●●anglické divadelní představení (4., 5. a 7. třída)
●●turisticko-adaptační kurz (6. třída)
●●výjezdy v rámci volby povolání (9. třída) – Výstava
vzdělávání v MKD Mělník, IPS Mělník, projektový den
na České zahradnické akademii Mělník, kde se žákům
nejvíce líbila aktivita Bc. Blanky Plickové, zástupkyně
pro praktické vyučování
●●projektová výuka pro 1. stupeň – téma Lidské tělo;
Podzim
●●návštěva dopravního hřiště (4. třída)
●●fotografování do Mělnického deníku (1. třída)
●●beseda se spisovatelkou a ilustrátorkou A. Popprovou
(1. – 3. třída)
●●drakiáda, dýňování (školní družina)
●●projekt Mezi generacemi, který ve škole funguje ve
spolupráci s Domovem seniorů Vidim již šestým
rokem

Mgr. Jana Pravdová, ředitelka školy
Mgr. Jana Tottová, zástupkyně ředitelky školy
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Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY

Co nás čeká?

Vystoupení na Svatohavelském posvícení

V následujícím období se chystáme především na akce
spojené s Vánocemi. V neděli 1. 12. nás čeká vystoupení
u příležitosti rozsvěcení vánočního stromečku.
V průběhu prosince nás navštíví studenti ze zahradnické
školy s výrobní dílnou pro děti a před Vánoci se
samozřejmě uskuteční každoroční vánoční besídka.

V sobotu 12. října se děti a paní učitelky ze třídy
Motýlků sešly na Svatohavelském posvícení, aby
společně předvedly přítomným divákům vystoupení,
které pilně nacvičovaly. Děti byly velice šikovné,
básničky i tanečky se jim povedly. Odměnou jim byl
potlesk všech přítomných.

Kolektiv učitelek MŠ

Podzimní výrobní odpoledne s rodiči
Středeční odpoledne 23. října patřilo v mateřské školce
podzimním výrobním dílničkám. Z přírodnin a dalších
materiálů, které jsme nasbírali na vycházkách, si děti za
pomoci rodičů vyrobily krásné podzimní dekorace. Akce
se velmi vydařila a každý, kdo se zúčastnil, si domů
odnesl nádherný výrobek.
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PŘÍSTAV MODRÁ KOTVA LIBĚCHOV HLÁSÍ...
Nejprve mi dovolte napsat pár vět o tom, jak jsme
zahájili nový školní rok. Září se neslo především ve
znamení našich společných schůzek a tréninků na vodě.
Navíc jsme se 14. září podíleli na programu a organizaci
Dnů evropského dědictví, které opět uspořádal
Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka.
Návštěvníci si v tento den mohli prohlédnout
liběchovský zámek při komentované prohlídce, navštívit
výstavu fotek z naší činnosti a dát si něco dobrého ve
Skautské čajovně.
V letošním vodáckém závodu Napříč Prahou přes tři
jezy, který se konal již tradičně 28. září, jsme závodili
hned ve třech kategoriích: starší žáci se umístili na 20.
místě z 35 soutěžících, v kategorii mladších žáků naši
kluci a děvčata obsadili krásné 19. místo z dvaceti
soutěžících a v kategorii OPEN dopluli naši závodníci na
16. místě z 29 soutěžících.
V listopadu jsme v rámci Svatohavelského posvícení
měli výstavu fotografií, pořádali jsme soutěže pro děti
a naše děvčata předvedla taneční vystoupení. Zároveň
jsme se aktivně zúčastnili akce pořádané Lesy České
republiky, s. p., a vyrazili jsme s dětmi sázet stromky,
abychom pomohli obnově českých lesů.
V další části tohoto článku bych chtěl pozvat rodiny
s dětmi na akci, kterou my, liběchovští skauti, pořádáme
spolu s městem Liběchov. Blíží se období vánočních
svátků, čas, který bychom měli využít k tomu, abychom
byli s našimi rodinami a přáteli. Pro naše předky však
Vánoce znamenaly také období mnoha lidových zvyků,
kterými si krátili čekání na Štědrý den. Řada z nich je
dnes téměř zapomenuta.
Proto bychom Vás chtěli letos namísto Mikulášské
besídky pozvat k Putování za svatým Mikulášem.
Přijďte si připomenout, kdo to byly Barbory, Lucky,
Ambrož nebo třeba sv. Ondřej. Budou na Vás čekat
ukrytí na různých místech našeho krásného města.
Těšit se můžete na zábavné hry a úkoly. V cíli
samozřejmě nebude chybět Mikuláš s andělem
a čertem, který si pro děti připravil bohatou nadílku.
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.
Moc se na Vás těšíme!
Za přístav Modrá kotva Liběchov Bc. Jaromír Kubec
Při Zpívání U Křížku na Boží Vodě 22. 12. a při
Zpívání u lípy v Ješovicích 23. 12. budeme jako
každoročně rozdávat Betlémské světlo.
Přijďte s námi přivítat vánoční svátky!
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LIBĚCHOV SOBĚ - SPOLEK PRO ZÁCHRANU KOSTELÍČKA
Milí liběchovští spoluobčané,
blíží se advent a rok 2019 se pomalu chýlí ke konci.
Jsme rádi, že se nám letos podařily některé další kroky,
které by měly pomoci rekonstrukci kostelíčka.
Na 4. Reprezentačním plese v Mělníku jsme otevřeli
Veřejnou sbírku na opravu kostela sv. Ducha a Božího
hrobu. Již v průběhu plesu štědří dárci do sbírkové
kasičky přispěli částkou 11 435 Kč a při dražbě pak
kostelíčku věnovali 25 000 Kč. Počátkem června se
konala v zámecké zahradě již tradičně Svatodušní pouť.
Návštěvníci pouti a stánkoví prodejci prostřednictvím
dárků do tomboly přispěli do sbírkové kasičky částkou
10 184 Kč. Během Dnů evropského dědictví se finanční
obnos v kasičce rozrostl o dalších 6 358 Kč.

Veřejná sbírka pokračuje a my nadále chceme
podporovat město Liběchov v získávání financí pro
kostelíček. Naším cílem je také prosadit, aby v kryptě
kostela bylo zbudováno pietní místo, které by
připomínalo její pohnutou historii a zároveň bylo
památkou na zesnulé liběchovské pány, jež se zasadili
o rozkvět Liběchova. Grafický návrh pietního místa má
spolek připraven, jeho autorem je historik umění PhDr.
Vítězslav Štajnochr, PhD.
Koncem října jsme v zámecké zahradě slavnostně
zakončili roční projekt Mluvme spolu (viz foto níže).
Výsledkem spolupráce dětských a dospělých
dobrovolníků s majiteli zámku – zejména s panem
Josefem Homolkou – je upravená část zahrady
a několik nových zahradních prvků, tj. zrekonstruovaný
můstek přes náhon Liběchovky, dvě lavičky
a informační tabule. Zahradu obohatily i dva nově
vysazené stromy. Děkujeme dětem z Dětského domova
se školou Liběchov, dětem ze Základní školy Liběchov
a učňům ze Středního odborného učiliště Liběchov
a také jejich pedagogům za nezištnou pomoc,
děkujeme nadaci T-Mobilu za finanční podporu.
Spolek nadále spolupracuje s Římskokatolickou
farností Liběchov, a to nejen na organizaci Svatodušní
pouti, ale v letošním roce i na projektu záchrany varhan
v kostele sv. Havla. Projekt Dva koncerty pro dvoje
varhany podporuje rekonstrukci varhan nejen
v liběchovském kostele, ale i v kostele sv. Otmara
v Hoštce. První koncert se uskutečnil 13. 10. 2019
v kostele sv. Havla a následovat bude koncert 24. 11.
2019 v 17 hod. v Sportcentru v Hoštce.
Na závěr bychom Vás rádi pozvali o vánočních
svátcích na zpívání koled do kostela sv. Havla. Přejeme
Vám krásné prožití Vánoc a šťastný a plodný nový rok.
Členové spolku

Ve dnech, kdy jsme si připomněli čtvrté výročí
založení spolku, jsme splnili svůj slib a na základě
darovací smlouvy jsme věnovali městu Liběchov
postupně 250 000 Kč na pořízení projektové
dokumentace potřebné pro zdárnou rekonstrukci
kostela (podpis smlouvy viz foto). Děkujeme všem
štědrým lidem, kteří poslední čtyři roky přispívali svými
finančními dary, dobrovolnickou prací a přátelskou
podporou.
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CHOVATELSKÁ VÝSTAVA 2019
Základní organizace Českého svazu chovatelů Liběchov
uspořádala ve dnech13. a 14. září 2019
Okresní výstavu mladých králíků a místní výstavu
drůbeže a holubů.
Z důvodu probíhající rekonstrukce liběchovské
sokolovny byly letos všechny expozice umístěny na
venkovním prostranství. Výstavu zhlédly dvě stovky
platících návštěvníků a nespočet dětí.
Vystaveno bylo 212 kusů králíků. V soutěži dospělých
chovatelů obsadil první místo Martin Bušek za králíka
plemene stříbřitý žlutý (285,5 bodu), na druhé příčce se
umístil Ing. Vojtěch Bušek s králíkem stříbřitým modrým
(285 bodů) a za činčilu malou (284,5 bodu) získal třetí
místo Erik Dlask st.
V soutěži mladých chovatelů zvítězil Filip Miřatský
s králíkem plemene zaječí divoce zbarvený (283,5 bodu)
a na druhém místě stanul Erik Dlask ml. s králíkem
ruským černým (283 bodů). Dále byl udělen pohár za
nejlepší samici, nejlepšího samce a pět čestných cen.
Drůbež vodní a hrabavá se předvedla ve 43 voliérách
a chovatelé za ni obdrželi jeden pohár za nejlepší zvíře
a čtyři čestné ceny.
Chovatelé vystavili také 35 kusů holubů, za
nejlepšího byl předán pohár, a dále byly rozdány tři
čestné ceny.

Závěrečné vyhodnocení soutěže a předávání pohárů
Děkujeme všem vystavovatelům, sponzorům,
pomocníkům a příznivcům chovatelství, že se
podíleli na úspěšném zvládnutí naší letošní výstavy,
a těšíme se na shledanou na výstavě příští, která se
uskuteční ve dnech 11. a 12. 9. 2020.
Liběchovští chovatelé předvedli svá zvířata také 29. září
2019 na Okresní výstavě drůbeže v Tišicích, kde obsadili
třetí a deváté místo z deseti bodovaných.
Členové ZO ČSCH Liběchov

Oddíl stolního tenisu SK Liběchov
Vás srdečně zve na

Vánoční turnaj
mládeže
ve stolním tenisu
V neděli 8. prosince 2019
od 9 hodin
v tělocvičně Základní školy Liběchov

Turnaj je určen všem registrovaným
i neregistrovaným hráčům stolního tenisu
ve všech žákovských kategoriích
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SPORTOVNÍ KLUB LIBĚCHOV, Z. S.
Nadace ČEZ podpořila projekt SK Liběchov

Fotbalový oddíl
Fotbalisté mají za sebou podzimní část soutěží. SK
Liběchov v okresních soutěžích úspěšně reprezentovaly
tři týmy.

Sportovní klub Liběchov uspěl se svým projektem
„Pořízení sekacího traktoru na údržbu areálu SK
Liběchov“ v grantovém řízení Nadace ČEZ – Podpora
regionů.
SK Liběchov nutně potřeboval pořídit nový sekací
traktor na údržbu fotbalového hřiště a přilehlého
areálu. Náklady na pořízení výkonného stroje
profesionální kategorie převyšují částku 100 tisíc korun.
Možnosti investičních dotací pro malé sportovní kluby
jsou ale přece jen značně omezené, a proto se klub
s doporučením paní starostky obrátil se svou žádostí na
Nadaci ČEZ.
Tato nadace podporuje veřejně prospěšné projekty,
které reagují na aktuální potřeby společnosti, a věnuje
značnou pozornost i podpoře regionů. Finanční
příspěvky směřují do podpory projektů v různých
oblastech, například do školství, vědy a výzkumu,
kultury, sportu, zdravotnictví, sociální oblasti
a životního prostředí.
Celková pořizovací cena sekacího traktůrku činí 130
tisíc korun, Nadace ČEZ podpořila náš projekt částkou
100 tisíc korun. Sportovní klub Liběchov tak získal
kvalitní profesionální techniku, která zajistí údržbu
hřiště na dalších několik let. Ušetřené prostředky nyní
může klub investovat do svého dalšího rozvoje.

Družstvo mladší přípravky před svým prvním zápasem
Hráči mladší přípravky (6–8 let) poprvé změřili své síly
se soupeři v ostrých zápasech. Pro všechny hráče to
byly vůbec první zápasové zkušenosti, a tak nešlo
o výsledky, ale o zážitky a nadšení dětí pro hru a další
jejich vývoj. Trenéři Štěpán Hladký a Marek Malák spolu
s obětavými a neúnavně povzbuzujícími rodiči vytvořili
dětem opravdu skvělé podmínky, kde čirá radost dětí
z každého dílčího úspěchu je odměnou pro všechny
zúčastněné.

Štěpán Hladký, předseda SK Liběchov, z. s.
www.nadacecez.cz

V družstvu starší přípravky (9–10 let) využili hráči svých
zkušeností nabraných v minulých letech a prezentovali
se velmi kvalitními výkony. Ve své skupině sehráli
vyrovnaná utkání s těsnými výsledky a jako jediní
dokázali porazit suverénní tým Mšena. I přes úzký kádr,
který ve většině zápasů neumožňoval střídání, hráči
vzorně reprezentovali liběchovský klub.
Družstvo mužů bylo po skvělé jarní části v nové sezóně
pasováno na „černého koně“ III. třídy. Po skvělém
vstupu do sezóny přišla zranění stabilních hráčů a na
konci podzimu už tým dohrával s vypětím všech sil.
I když dokázal porazit vedoucí týmy tabulky Lobkovice,
Vehlovice, herní výpadky v některých zápasech stály
klub lepší konečné umístění. Ve vyrovnané soutěži
přesto mužům patří solidní umístění v horní polovině
tabulky.
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Tabulka starší přípravky

Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

SK Mšeno, z. s.

8

7

0

1

101:49

21

2

SK SLAVIA V. BOREK, z. s.

8

6

0

2

94:43

18

3

SK Liběchov, z. s.

8

3

0

5

78:89

9

4

Tělových. jednota Kly, z. s.

8

3

0

5

64:87

9

5

AFK Hořín, z. s.

8

1

0

7

47:116

3

Tabulka - III. třída muži

Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1 FC Lobkovice, z. s.

12

10

0

2

40:14

31

2 TJ Liaz Vehlovice, z. s.

12

10

0

2

35:17

30

3 SK Liběchov, z. s.

12

8

0

4

34:21

23

jednota Sokol Hostín,
4 Tělovýchovná
z. s.

12

8

0

4

29:17

23

5 Atletický fotbalový klub Veltrusy, z. s.

12

8

0

4

36:20

21

6 AFK Hořín, z. s.

12

7

0

5

37:30

20

7 TJ EMĚ Mělník, z. s.

12

6

0

6

25:30

19

8 TJ Sokol Dolany, z. s. A

12

6

0

6

19:24

17

jednota PTZ – Viktorie
9 Tělovýchovná
Nelahozeves

12

5

0

7

24:40

16

10 Tělovýchovná jednota Kly, z. s.

12

4

0

8

20:21

14

11 Tělovýchovná jednota Řepín, z. s.

12

5

0

7

16:28

14

12 FC Sokol Ovčáry, z. s.

12

4

0

8

16:26

12

13 FK Vysoká, z. s. B

12

2

0

10

25:31

9

14 TJ Sokol Jeviněves, z. s.

12

1

0

11

16:53

3
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ODDÍL STOLNÍHO TENISU
Členové žákovského družstva Johana Vítová a Jiří
Ryšavý se v posledním prázdninovém týdnu zúčastnili
kempu ve stolním tenise ve Všetatech. V tréninkových
blocích zaměřených na základní herní dovednosti tu
získali mnoho nových zkušeností, které jistě zúročí
v nadcházejícím ročníku okresního přeboru žactva.
Ten byl zahájen již 23. října.
Družstvo dospělých vstoupilo do soutěže o měsíc
dříve a po sedmém kole se nachází na pěkném devátém
místě ve středu tabulky.
Kromě pravidelných tréninků a zápasů okresní
soutěže se naši členové účastní také jednodenních akcí,
pořádaných dalšími kluby mělnického okresu. V sobotu
16. listopadu například naše hráčky zavítaly na Turnaj
žen a dívek ve stolním tenise, který již podruhé
zorganizoval Sokol Libiš.
V Liběchově aktuálně připravujeme tradiční Vánoční
turnaj pro mládež, který se uskuteční v neděli
8. prosince v tělovcvičně základní školy.
Miloslav Vít

SK Liběchov, z. s.

ODDÍL STOLNÍHO TENISU
přijímá nové spoluhráče z řad dospělých
a mládeže ve věku 6–15 let
Tréninky mládeže probíhají v tělocvičně ZŠ Liběchov:
STŘEDA 15.00 – 17:00

PÁTEK

16:00 – 18:00

Potřebujete jen vlastní pálku a sportovní obuv do tělocvičny.
Děti od 6 do 15 let se mohou po registraci účastnit
okresní soutěže v kategorii mladších a starších žáků.

Kontakt: Marie Nesměráková, tel. 721 671 875
Miloslav Vít, tel. 606 850 188

BOJOVÁ UMĚNÍ A JEJICH
PŘÍNOS V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ

umění mohou přinést. Proč to tedy nezkusit?
Právě probíhá nábor pro všechny věkové kategorie.
Na telefonním čísle 736 695 908 se můžete přihlásit
a získáte zde také veškeré aktuální informace.
Termíny tréninků teprve stanovíme podle časových
možností zájemců.
Miroslav Haška,
5. dan ju-jutsu, 2. dan karate, 1. dan judo

Žijeme v těžké a uspěchané době, která nám často bere
to nejdůležitější: nás samotné, a tím i energii, čas a sílu,
kterou bychom chtěli věnovat našim nejbližším.
Pracovat se svojí energií, získávat ji a předávat – to
všechno nás mohou naučit bojová umění. Vedou nás
také k tomu, abychom efektivně zacházeli s časem,
a otvírají nám nečekané dimenze tohoto světa, které
jsou nám skryty. Pokud se budete věnovat bojovým
uměním, poznáte sami sebe, získáte sebedůvěru
a nadhled v běžných životních situacích. Budete
klidnější při řešení konfliktů a řadě z nich dokážete
předejít.
Bojová umění pomáhají udržovat zdraví, a to díky
cirkulující energii ve Vašem těle. S jejich pomocí si
zlepšíte svoji fyzickou i psychickou kondici, zrelaxujete
se a odreagujete se od každodenních problémů.
Najdete tu prostor pro sebezdokonalování: snahou
každého studenta bojových umění totiž je překonat
sám sebe a stále se zlepšovat.
Nedílnou součástí každého bojového systému je
sebeobrana. Naučíte se předvídat a řešit konfliktní
situace s přehledem a naprostou odhodlaností. Získáte
k tomu potřebnou sebedůvěru, psychickou odolnost
a převahu a Vaše sebeobranné akce naberou potřebné
účinnosti. Osvojíte si i taktiku a k volbě správné
strategie dojdete studiem modelových situací. Naučíte
se tak efektivně využívat dostupných prostředků pro
vlastní obranu. To vše a spoustu dalšího Vám bojová
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JEŠOVICKÝ POSEL
Pohádkový les
V neděli 1. září jsme se rozloučili s prázdninami
vycházkou do pohádkového lesa. Na děti tu čekaly
postavy z klasických i moderních filmových pohádek ,
aby při jednoduchých zábavných úkolech prověřily
jejich šikovnost a postřeh. Krátce před začátkem se
zatáhlo a pohádkové bytosti skropil pořádný liják, který
kromě vodníka museli přečkat také Fiona, čerti, Červená
Karkulka, Křemílek s Vochomůrkou, čarodějnice,
věštkyně, hejkal, princezna, víla, Aladin nebo Mach
a Šebestová. Nakonec to dobře dopadlo a odvážné děti,
které se letošního putování za pohádkou zúčastnily, už
prošly celou trasu za slunečného počasí. Kéž nám přeje
i napřesrok, podesáté – budeme se těšit!
Lampionový průvod
Kouzelnou atmosféru měl také letošní lampionový
průvod, který se v Ješovicích konal 7. listopadu. Mrazivý
večer v lese prozářily nejenom světýlka z lampionů, ale
také blížící se úplněk. Mezi účastníky tentokrát
převládali ti nejmenší, kterým poslední, nejtajemnější
část cesty, na jejímž konci čekala sladká odměna,
pomohli překonat rodiče nebo starší sourozenci. Letošní
11. ročník průvodu navzdory chladnému počasí přivítal
početnou skupinku dětí. Na ty, které pro nemoc
bohužel musely zůstat doma, se budeme těšit zase
příští rok, v ten samý den u ješovické hájovny.

Zpívání u lípy
23. prosince 2019
od 17 hodin
Vážení spoluobčané, milí sousedé a přátelé, již potřinácté
Vás všechny srdečně zveme na předvánoční zpívání

u památné lípy v Ješovicích.
Skauti z přístavu Modrá kotva Liběchov k nám opět
přivezou Betlémské světlo.
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HALLOWEEN UŽ DORAZIL I K NÁM

Nabídli jsme pár dalším sousedům účast, informace se
rychle roznesla a najednou se ukázalo, že o tuto tradici
je nebývale velký zájem a rodiče i děti jsou z toho
nadšení. Proč taky ne, vždyť které dítě nemá rádo
kostýmy a nechce dostávat sladkosti... A o to jde
především, o kouzelné úsměvy na dětských tvářích.
A co si budeme povídat, my dospělí jsme si v kostýmech
taky zadováděli.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se přidali
k našemu „strašidlení“ a vymysleli takové krásné
kostýmy. Také bych chtěla moc poděkovat všem
hodným lidičkám, kteří se ujali té nejdůležitější práce,
a to rozdat našim natěšeným strašidlům sladkosti, když
u nich zazvonil zvonek a uslyšeli od dětí nedočkavé:
„Koleda, koleda.“ Doufám, že se všem zúčastněným náš
první Halloween líbil a že se příští rok zase všichni
sejdeme na další strašidelné cestě.
Kateřina Isabella Simek

Ve středu 30. října v Ješovicích proběhla Halloweenská
noc. Sešlo se u nás třináct úžasných strašidýlek i s rodiči,
kteří ukázali skvělý smysl pro humor a také oblékli
povedené kostýmy. Chodili jsme po předem
domluvených sousedech, u kterých zaznělo pověstné:
,,Trick or Treat!“ (Koleda, koleda!), načež děti dostaly do
košíčků samé laskominy. Celou strašidelnou procházku
jsme završili u velikých dýní, kde nám každému
,,Pumpkin Jack“ (hrůzostrašný král Halloweenu) nechal
za naši odvahu při Halloweenské noci malý balíček.
A jak vlastně celý nápad vznikl? Úplně jednoduše:
Tatínek mých dětí, Alexis a Erica, pochází ze Spojených
států, kde je Halloween neodmyslitelnou součástí
života. Tak nás napadlo, proč si ho neužít i tady?
V loňském roce jsme to zkusili sami a moc se nám to
líbilo. Ale proč si tu legraci nechávat jen pro sebe?

ORIGINÁLNÍ BETLÉM Z JEŠOVIC
Při Zpívání u lípy 23. prosince 2019 se už poněkolikáté
představí betlém, který vyrobili a postupně každým
rokem doplňují Marie Poláková a Miroslav Lejdar
z Ješovic. Základem papírového betlému je krabice od
pračky o rozměrech cca 120 x 70 cm. Tradiční výjevy
jesliček a poutníků přinášejících dary se tu střídají
s místními motivy, jako jsou Čertovy hlavy, liběchovský
kostelíček nebo mělnický zámek. K výrobě byly použity
jak zakoupené papírové postavičky, tak postavy a kulisy
zhotovené vlastnoručně. Ke slovu se dostaly i méně
tradiční materiály, jako mačkané noviny napuštěné
klihem (skála s jeskyní) nebo vylouhovaný a usušený čaj
(tráva). Betlém je také osvětlen: bílé světlo svítí nad
jesličkami s Ježíškem, červená žárovka imituje plameny
ohníčku, u kterého sedí pastýři. Přestože se autoři
nechali inspirovat beltémy v Třešti, je jejich vlastní dílo
skutečný originál.
Detailní obrázky z tohoto ješovického betlému zdobí
přítomný zpravodaj včetně titulní stránky.
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tel.:

777 926 838

Internet

TV

KAMERY, ALARMY

Satelitní TV

Elektroinstalace

Správa PC sítí

Poskytujeme spolehlivé internetové připojení. Instalaci zařízení,
nastavení a zprovoznění internetu
provádějí naši technici na počkání.

Nabízíme možnost připojení televize pomocí satelitního přijímače.
Istalace a servis je samozřejmostí.

A4zapojme.indd 1

Všechny TV kanály v super kvalitě
a hlavně bez antény! A to jak na
vaší staré televizi tak i na počítači,
tabletu či mobilním telefonu.

Provádíme elektroinstalace bytů,
domů či komerčních prostor
včetně dodávky materiálu.
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Zabezpečujeme objekty pomocí
kamer a elektronických zabezpečovacích systémů. Provádíme
jejich instalacei následný provoz.

Navrhujeme vhodná řešení
počítačových sítí, následně jejich
realizace a správu.

07.11.19 15:04

endáře

visačky

pozvánky

pos

vizitky

plakáty

krabičky brožurykrabice na víno
skládačky

etáky

knihy

samolepky

oznámkové bloky

a mnoho dalších produktů můžeme vyrobit i pro vás

pohlednice

obaly
odnosky

Tiskové služby pro ﬁrmy, školy, státní správu a každého z nás.
Od ostatních tiskáren se lišíme zejména možnostmi editace graﬁky online.
Naši zákazníci nepotřebují graﬁcká studia, čímž šetří čas i peníze.
www.funprint.eu

SOU Liběchov Vás srdečně zve na

Informace o učebních oborech spojené s prohlídkou školy.
Workshop pro děti a žáky (výroba vánočních předmětů).
Výstava výrobků žáků školy – prodej adventních věnců, svícnů a dalších výrobků
s vánoční tematikou, hrnkových rostlin, vína, drobné keramiky
a různých dárkových předmětů.

Těší se na Vás pracovníci a žáci školy.

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.
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“.
Příspěvky a obrazové přílohy je možné zasílat na e-mail libechovsky.zpravodaj@libechov.cz.
Realizace funprint.eu

