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SLOVO STAROSTKY MĚSTA
Vážení spoluobčané a čtenáři Liběchovského zpravodaje,
přiblížila se polovina kalendářního roku a s ní i čas, který většina z nás netrpělivě vyhlíží. Dříve než se mnozí
vydají na své prázdninové cesty, připravili jsme pro Vás rozšířené číslo Liběchovského zpravodaje, které kromě
důležitých úředních informací přináší i zajímavé čtení o historii a místních pamětihodnostech. Přeji Vám všem
krásné léto, klidnou a pohodovou dovolenou a dětem prázdniny plné zajímavých zážitků a těším se v září opět na
shledanou nad novým vydáním zpravodaje.


Hned v úvodu bych chtěla upozornit všechny odběratele pitné vody, že je nutné šetřit vodou, protože
z důvodu velkého sucha došlo k poklesu hladiny ve studni DSO Boží Voda. Především doporučujeme
používat dešťovou vodu na zalévání zahrad a dále vodu v bazénech filtrovat, nikoliv opakovaně vypouštět
a napouštět.



Od firmy ČEZ jsme získali dar 50 000 Kč na pořízení štěpkovače pro údržbu veřejné zeleně.



Od firmy Mondi jsme získali dar 100 000 Kč na řešení složité dopravní situace na křižovatce ulic
Rumburská a Litoměřická. Tuto nebezpečnou křižovatku v centru města souběžně řešíme s Ředitelstvím
silnic a dálnic (ŘSD) a Policií ČR.



Někteří z Vás nalezli v poštovní schránce sdělení o výměně oken. ŘSD bude ve IV. etapě vyměňovat okna
v bytech u nemovitostí u silnice I/9. Veškerý materiál i práce by měly být hrazeny z rozpočtu ŘSD.
V současné době se dokončuje úplný seznam oken, pak bude zadáno výběrové řízení na dodavatele oken
a vlastní realizace by se měla uskutečnit v říjnu. Tato výměna není určena pro nebytové prostory. Veškeré
dotazy řeší pan Valihrach (tel. 724 295 391), který tuto akci pro ŘSD zajišťuje a komunikuje s občany,
jejichž domů se tato záležitost týká.



Zastupitelstvo města odsouhlasilo smlouvu
o koupi kostela sv. Ducha. Kostelíček bude
včetně pozemků odkoupen za odhadní cenu
320 000 Kč. Kromě současného vlastníka, jímž
je Národní muzeum, musí smlouvu podepsat
i Ministerstvo financí ČR, proto v současné
době neumíme odhadnout, kdy se kostelíček
stane majetkem města.



Byla odsouhlasena také kupní smlouva o koupi
sokolovny a přilehlých pozemků, které Česká
obec sokolská městu prodává za 1 500 000 Kč
s možností tří ročních splátek. Stejně jako
u předchozího bodu neumíme odhadnout, kdy
bude sokolovna v majetku města.
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Sokolovna v Rumburské ulici



V současné době máme podáno několik žádostí o dotace, s jejichž pomocí chceme vybudovat přechody
pro chodce, rekonstruovat tělocvičnu a odborné učebny v ZŠ Liběchov, restaurovat památník u budovy
městského úřadu nebo opravit stodolu v areálu technických služeb. Chystáme žádost o dotaci na úpravu
prostor mateřské školy a dále na opravu kostela sv. Ducha a sokolovny, v závislosti na tom, kdy se tyto
objekty stanou majetkem města. Podrobnosti se dočtete v článku místostarostky Ing. P. Veverkové.



Bohužel se v našem městě stále potýkáme s vandalismem: příkladem mohou být zničené květiny
v truhlících na parkovišti, zdemolované lavičky a odpadkové koše. Opakovaně byl také poškozen visací
zámek u vstupu do kostelíčka, naposledy právě v těchto dnech.



O víkendu 13.–14. 5. přívalové deště vyplavily z cest velké množství písku. Vše bylo v pondělí 15. 5.
uklizeno našimi zaměstnanci. Silný déšť poškodil také silnici při výjezdu z Malého Liběchova směrem na
Mělník. Opravu řeší Ředitelství silnic a dálnic. Vozovka bude v poškozeném místě prozatím zúžena.
V souvislosti s přívalovými dešti znovu apelujeme na občany, kteří vlastní pozemky s vodotečemi, aby
tento důležitý vodohospodářský prvek udržovali nezastavěný a průchozí.



V květnu v Ješovicích začala stavba polní cesty, financovaná z fondů Evropské unie. Stavbu administruje
Pozemkový úřad. Podle podmínek dotace musí být tato stavba provedena do konce října 2017.



Uskutečnily se tyto akce: Přednáška o zdraví v infocentru (27. 4.), Pálení čarodějnic (30. 4.), Dětské
rybářské závody DRS Liběchov (6. 5.), Májový turnaj v ping-pongu (19. 5.), Vítání občánků (20. 5.), Den
dětí v Liběchově (3. 6.), Beseda o nově pořizovaném územním plánu města Liběchov (5. 6.), Jahodový
koncert (4. 6.) a Květinová taneční zábava (10. 6.) spolku Liběchov sobě, Benátská noc (10. 6.), Přednáška
v infocentru (15. 6.), Liběchovský blecháč (17. 6.), Povodík (17. 6.), Oslavy 70 let SK Liběchov (24. 6.)
a Den dětí a Ješovický koláček v Ješovicích (25. 6.).



Plánované akce: Výstava fotografií K. Pecinovského v infocentru (vernisáž 29. 6.), Olympiáda trochu
jinak v Ješovicích (6. 8.), Dny evropského dědictví (9.–10. 9.) a Pohádkový les v Ješovicích (10. 9.).
Ing. et Mgr. Vladimíra Zralíková, starostka města

MĚSTO LIBĚCHOV
Rumburská 53, Liběchov 277 21

Nabídka letní brigády na pozici údržba veřejné zeleně







místo výkonu práce: Liběchov
pracovní poměr na dobu: určitou
předpokládaný termín nástupu: nástup možný ihned
platové zařazení: odměna 85 Kč / hodina
pracovní úvazek: 20 hodin týdně – tj. úvazek 0,5 (cca 4 hodiny denně)
charakteristika vykonávané práce: sekání trávy na veřejných prostranstvích mechanizačními
prostředky, hrabání trávy

Místo a způsob přihlášení zájemce: Zájemce se může přihlásit osobně na Městském úřadu Liběchov, popřípadě
zaslat přihlášku poštou na adresu Městský úřad Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov.
Přihláška by měla obsahovat: jméno a příjmení, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu a kontaktní spojení.
Bližší informace na telefonním čísle 315 697 016.
V Liběchově dne 15. 6. 2017.

Ing. Vladimíra Zralíková, starostka města
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MĚSTO LIBĚCHOV
Rumburská 53, Liběchov 277 21

Nabídka na obsazení volného pracovního místa na pozici dělník pro úklid obce,
správa veřejné zeleně, řidič, údržbář














místo výkonu práce: Liběchov
pracovní poměr na dobu: jednoho roku s možností prodloužení na dobu neurčitou
předpokládaný termín nástupu: nástup možný ihned
platové zařazení: 4. / 5. platová třída (v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, stanovuje nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
pracovní úvazek: 40 hodin týdně – tj. úvazek 1,0
charakteristika vykonávané práce:
Sekání trávy na veřejných prostranstvích mechanizačními prostředky, hrabání, pletí, zalévání záhonů,
úklid listí, štěpkování apod. včetně odvozu; údržba a úklid odpadkových košů, údržba veřejné zeleně na
místním hřbitově.
Údržba a drobné opravy komunální techniky.
Čištění komunikací, chodníků a ploch (i ručními mechanizačními prostředky) od nečistot všeho druhu
(hlíny, písku, bláta, sněhu apod.), udržování průchodnosti odpadových kanálů a vpustí a odvozu odpadů.
Domovnické práce včetně odborných řemeslných prací při opravách a údržbě majetku obce, údržbářské
práce, zednické, malířské a zámečnické práce.
Manipulace s nádobami, popelnicemi a kontejnery plnými i prázdnými při svozu tuhého komunál. odpadu.
Řízení motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg.

Další požadavky:
 řidičské oprávnění sk. B nutností
 dobrý zdravotní stav
 aktivní a samostatný přístup k práci
 výuční list vítán

Benefity:
 příspěvek na penzijní připojištění 500 Kč /
měsíc a na péči o zdraví 1000 Kč / rok dle
směrnice č. 2/2017
 odměny
 služební telefon
Místo a způsob přihlášení zájemce: Zájemce se může přihlásit osobně na Městském úřadu Liběchov, popřípadě
zaslat přihlášku poštou na adresu Městský úřad Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov.
Přihláška by měla obsahovat: jméno a příjmení, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu a kontaktní spojení a strukturovaný životopis
Bližší informace na telefonním čísle 315 697 016.

Ing. Vladimíra Zralíková, starostka města

Zálohy na stočné a platby za odvoz komunálního odpadu
Žádáme uživatele kanalizačního řadu, kteří hradí stočné formou záloh, aby i v novém účetním období
odesílali platby se stejným variabilním symbolem jako dosud.
Připomínáme, že termíny pro zasílání záloh jsou v měsících srpnu, listopadu a únoru, vyúčtování pak probíhá
v květnu. Při té příležitosti je také možné změnit výši zálohy pro další rok, případně nově požádat o účtování
formou záloh, pokud jste dosud platili stočné jednorázově a chtěli byste si sumu rozložit na menší částky.
Upozorňujeme občany, kteří si pro poplatek za svoz komunálního odpadu zvolili variantu dvou splátek za rok,
že termín pro uhrazení druhé letošní splátky je do konce září 2017.
MěÚ Liběchov
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Zprávy o dotacích a dalších chystaných projektech
V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o podaných žádostech o dotace kromě jiného na opravu stodoly
v areálu bývalé lesní správy, obnovu památníku před městským úřadem, rekonstrukci tělocvičny v naší
základní škole nebo na nákup štěpkovače větví.
Z nadace ČEZ jsme získali 50 tisíc Kč a pořídili
jsme štěpkovač Lumag RAMBO-HC15 (HC15) za
52 tisíc Kč. Výsledky ostatních žádostí bychom měli
vědět v nejbližších dnech. Stejně tak čekáme na
výsledek žádosti o dotaci na zkvalitnění,
zatraktivnění a rozšíření výuky naší základní
školy v podobě znovuvybudování odborných
učeben, o které bylo psáno podrobněji v lednovém
čísle Zpravodaje, nebo na dotaci na přechod pro
chodce u Akademie věd a hřbitova.
Do konce června bude podána žádost o dotaci z ITI na vybudování a zkvalitnění kapacit mateřské školky, kde
by ze stávajícího nevyužitého školního bytu, šaten a stávajících dílen měla vzniknout samostatná část mateřské
školky. Prostory, které nyní školka zaujímá, by se navrátily opět potřebám základního školství. Došlo by tak
k ucelení logických vazeb pro fungování jak školky, tak školy.
V souvislosti s koupí budovy sokolovny se v letošním roce možná podaří požádat o dotaci z programu Zelená
úsporám na zateplení fasády a výměnu oken sokolovny. Všechno ale závisí na tom, jak rychle se uskuteční
proces převodu majetku z TJ Sokol na město, neboť město musí být vlastníkem nemovitosti, aby mohlo o dotaci
usilovat. Koupi sokolovny zastupitelstvo města schválilo na červnovém zasedání.
Přeji i nadále dotacím úspěch!
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města Liběchov

Den Země tentokrát v lipové aleji na Kostelíčku
Liběchovští občané se jako každoročně zapojili do oslav
Dne Země brigádou, při které se přičinili o to, aby místo,
kde žijeme, bylo zase o něco přívětivější. V letošním roce
padla volba zastupitelů města na okolí kostela sv. Ducha
a křížové cesty s památnou lipovou alejí. Po zimě bylo
zapotřebí vyhrabat starou trávu a zbytky spadaného listí,
odstranit náletové dřeviny a ovšem také posbírat odpadky.
Ty nakonec zaplnily několik velkých igelitových pytlů.
I když počasí 23. dubna 2017 bylo spíše chladnější
a kromě slunečných okamžiků přichystalo i vydatný déšť,
a dokonce kroupy, podařilo se naplnit a odvézt hromadu
bioodpadu – a nakonec došlo i na slíbené pohoštění
v podobě opečených špekáčků. Jako každoročně se vedle dobrovolníků z řad občanů na úklidu města podíleli také
skauti z oddílu Modrá kotva Liběchov a žáci z Dětského domova se školou.
Všem zúčastněným děkujeme a zveme Vás k podobné akci opět za rok!
MěÚ Liběchov
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Velkoobjemový odpad – změna organizace svozu
Od 1. 7. 2017 dochází ke změně v organizaci svozu velkoobjemového odpadu. Již se
nebude konat dvakrát ročně. V areálu technických služeb bude nyní neustále umístěn
kontejner, který vždy po naplnění bude vyměněn za prázdný. Díky tomu už lidé nebudou
muset čekat půl roku, aby mohli vyhodit např. starý koberec. Občané Liběchova
a Ješovic budou moci kdykoliv v průběhu roku kontaktovat technické pracovníky
města (telefonní číslo 702 136 427) a po dohodě přivézt velkoobjemový odpad, který se vhodí přímo do
kontejneru, nikoliv na volnou plochu. I nadále platí zákaz vstupu do vnitřního areálu technických služeb!
Odložení odpadu bude možné jen po dohodě se zaměstnanci města a za jejich přítomnosti. Jedná se
výhradně o velkoobjemový odpad, který se nevejde do běžných nádob na směsný odpad. Bohužel se velice často
stává, že lidé sami přivezou běžný komunální odpad a vysypou ho v areálu, kde je to zrovna napadne.
Upozorňujeme, že do velkoobjemového odpadu nepatří stavební suť, pneumatiky, elektroodpad a jiný nebezpečný
odpad. I tyto věci byly nalezeny v posledním velkoobjemovém kontejneru a bylo pak nutné jej ručně vytřídit. Po
celý rok je rovněž možné přivézt (po telefonické dohodě) elektroodpad a nebezpečný odpad.
Pro svoz bioodpadu jsou určeny kontejnery v aleji u hřiště a v Ješovicích, případně jej po předchozí domluvě
zajišťují techničtí zaměstnanci města. Bohužel už nadále není možné, aby občané sami odváželi bioodpad do
kompostárny na Kostelíčku. Toto nezbytné opatření je reakcí na nezodpovědné chování lidí, kteří do
kompostárny vyváželi suť a cihly.
Na závěr bych chtěl požádat občany, kteří využívají kontejner na textil, aby nepokládali množství textilu v jeho
okolí. Pokud je tato nádoba již naplněna, vyčkejte, prosím, až bude opět prázdná. V opačném případě volně
odložený textil není recyklován, ale končí znehodnocený v komunálním odpadu, kam ho pracovníci technických
služeb musí uklidit.
Jan Rodr, místostarosta města Liběchov

Za poslední dva roky se v našem městě zdvojnásobil počet kontejnerů na tříděný odpad, přibyly nádoby na
tetrapakové obaly a textil. Za rok 2016 občané města vytřídili 39 039 tun odpadu a díky tomu se městu vrátí částka
121 586,- Kč. Toto množství se příznivě odrazilo také v úspoře emisí a energií, které by jinak byly potřebné
k zpracování netříděného odpadu. Jak dokládá Osvědčení, vydané firmou EKO-KOM, a. s., představuje tato
úspora 41 432 tun CO2, úspora
energie je 1 131 442 MJ.
Náklady a výdaje za rok 2017
 celkové výdaje na všechen
odpad
(komunální,
tříděný,
nebezpečný, velkoobjemový)
1 181 820 Kč
 příjmy od obyvatel (560,za občana)
599 324 Kč
 výdaje na tříděný odpad
379 657 Kč
MěÚ Liběchov
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Ordinace dětského lékaře v Liběchově
Milí rodiče,
uběhlo půl roku od otevření ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Liběchově.
Skončilo tak období, kdy bylo nutné si zajistit péči dětského lékaře mimo Liběchov.
Protože řada z vás zvažuje, zda své děti přeregistrovat zpět do Liběchova, chceme vám pomoci následujícími
informacemi.
Provoz této ambulance zajišťuje Oblastní nemocnice Kolín, a. s. Mnozí z vás se jistě ptají, proč lékaři z takové
dálky. Odpověď je jednoduchá:










Úvodní rok provozu ambulance musí být finančně dotován, na což samotný lékař nemá prostředky, proto
je nutné zázemí buď nějakého řetězce, či nemocnice. Přikláníme se ke druhé variantě, je to po odborné
stránce určitě výhoda. Původně jsme se obrátili na nemocnici v Mladé Boleslavi, ta ale nemá dostatek
lékařů a sester.
Všechny lékaře (MUDr. Hrdlička, MUDr. Paukert, MUDr. Pícha a MUDr. Špicarová) maminky mnoho
let znají z jejich práce v porodnici v Mělníce, kde působí na základě spolupráce kolínské a mělnické
nemocnice. Znají tedy vaše děti od prvních okamžiků života.
Nepocítíte výpadky v době dovolených, lékaři jsou vzájemně zastupitelní. Výjimkou mohou být oficiální
semináře (max. 2 dny v roce), kdy je zajištěn zástup v Mělníce.
Lékaři zajišťují v odůvodněných případech také návštěvy doma u pacientů.
Kromě odborné kvality všech lékařů můžete využít i služby specializovaných odborností právě pro
zázemí kolínské nemocnice. Asi nejdůležitější je možnost alergologického a imunologického vyšetření
(garant MUDr. Paukert) a gastroenterologie (onemocnění zažívacího traktu) – MUDr. Pícha. Mnoho
problémů tak vyřešíte přímo u „svého“ pediatra. Pokud budete potřebovat specializovanou péči, můžete
využít služeb nejen kolínské nemocnice, ale také řady pražských klinik, se kterými lékaři spolupracují.
V ordinaci pracuje kvalifikovaná sestra, která má mimo jiné vzdělání v laktačním poradenství a pomáhá
maminkám s kojením přímo v ordinaci. Navíc toto poradenství je bezplatné!

Jako určitou nevýhodu můžete pociťovat ordinační hodiny. Je ale třeba si uvědomit, že u praktického pediatra
probíhá sledování od novorozeneckého věku do dospělosti. Většinu věcí lze tedy naplánovat, se sestřičkou si
můžete domluvit nejvhodnější termín návštěvy – abyste nemuseli dlouho čekat, aby se zdravé děti nesetkávaly
s nemocnými a podobně. V akutních stavech je možno využít bez jakéhokoli omezení služby ve Mšeně či
Mělnickém Vtelně.
Ordinační hodiny se na období prázdnin upravují s platností od 5. 6. 2017. Další vývoj závisí na vás, čím
více dětí, tím delší ordinační hodiny. I když dítě nemá aktuální problémy či naplánovanou prohlídku,
zaregistrujte jej co nejdříve. Více dětí umožní rozšíření nabídky služeb, a to včetně požadavku mnoha
maminek, aby v ambulanci byl trvale jeden lékař.
V současné době probíhají jednání se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra (211). Věříme, že děti
pojištěné u této pojišťovny se budou moci již o prázdninách registrovat. Děti pojištěné u jiných
pojišťoven můžete registrovat ihned!
MUDr. René Hrdlička,
primář dětského oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a. s.
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JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
MĚSTA LIBĚCHOV INFORMUJE
Výjezdová jednotka
V současné době je naše liběchovská jednotka kompletně
technicky vybavena podle platných norem ČR, a je tedy
připravena v případě potřeby zasáhnout v rozmanitých
situacích. Pod vedením HZS ČR se 28. 4. 2017 v Cítově
konala pravidelná odborná příprava – školení velitelů
jednotek požární ochrany, které se účastnili všichni tři
velitelé. Jelikož v loňském roce se podařilo získat dotaci
na nákup dýchací techniky a tři členové (B. Šafránek, S.
Spíchal ml., D. Bušek) úspěšně absolvovali kurz nositelů
dýchací techniky, je dále nutné dle vyhlášky tyto hasiče
pravidelně proškolovat, a to jak prakticky, tak teoreticky.
Proto proběhlo v bývalé budově MŠ Liběchov praktické
cvičení za použití dýmotvorných prostředků (viz foto).
V letošním roce také všichni členové jednotky povinně absolvují zdravotnický kurz. Dále se jednotka bude
účastnit pravidelného praktického školení pod vedením HZS ČR.
Spolupráce s městem při akcích pro veřejnost
Již tradičně uspořádala naše jednotka ve spolupráci
s městem dubnové pálení čarodějnic, které se nejen díky
počasí opravdu povedlo. K dobré náladě jistě přispěla
i živá kapela (Jack Daniels Band ze Štětí) a lidová cena
zlatavého moku. Rád bych doplnil, že nevelký výtěžek
z této akce se používá na nákup drobností pro jiné
příležitosti, jako je oslava Dne dětí apod. Při zmíněném
Dětském dnu v liběchovské aleji nám počasí opět přálo,
a tak jsme mohli použít požární dělo k osvěžení všech dětí,
kterým se to jako každý rok velice líbilo.
V letošním roce se ještě budeme podílet na Svatohavelských slavnostech a čeká nás brigáda v zámeckém parku
v korytě potoka (odstraníme dřeviny, které rostou ze zdí koryta a narušují zdivo). Jde o formu našeho poděkování
panu Josefu Homolkovi, který každý rok dodává zdarma dřevo na pálení čarodějnic.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Liběchov
stále přijímá do svých řad nové členy.
Podmínkou je řidičské oprávnění skupiny ,,C“.
V případě zájmu volejte na tel. 605 508 232.
Tímto se zároveň omlouváme zájemcům, kteří
nemají potřebné řidičské oprávnění. Cena za výstroj
jednoho hasiče se však pohybuje v řádech
desetitisíců korun a není ve finančních možnostech
města vystrojovat základní hasiče.
Jan Rodr, velitel JSDH
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O letošním pálení čarodějnic poněkud netradičně, nostalgicky…
Kostelíček je magické místo, které má svou bohatou historii, a věřme, že i svou světlou budoucnost. Nejen tato
skutečnost je důvodem, proč se tak zvláštní místo každoročně stává tradičním dějištěm důležité společenské
události města, jakou je pálení čarodějnic.
Pokud hovořím o společenské události, není to vskutku s nadsázkou. Při letošním ročníku jsem si uvědomila jednu
podstatnou věc. Setkávají se tu známí a přátelé, kteří se třeba i dlouhou dobu neviděli a po letech se opět shledají
právě 30. dubna u kostelíčka. Někdy se tu potkají zcela noví lidé a vznikají nová přátelství, možná i na dlouhá léta.
Uvidíte tady celé rodinky, často i několik generací. Jsou tu babičky a dědečkové se svými vnoučaty, někdy už také
prababičky a pradědečkové s pravnoučaty, dále tetičky, strýčkové, sousedi, kamarádi, známí a tak bychom mohli
pokračovat.
Při pohledu na nejmladší děti, spokojeně
pobíhající kolem, nostalgicky vzpomínáme,
jak jsme kdysi před časem, jako malí, vypadali
zrovna tak spokojeně a živě. Každý si zde
najde svůj zdroj zábavy. A od té doby, co se
na pálení čarodějnic opět vrátila i hudba, je tu
o důvod víc, proč se sem vracet. Tak ať už nás
vítr v životě zavane kamkoliv, určitě se zase
po letech setkáme! Hádejte kde?
Ilona Bílková

Dětský den 2017
Den dětí plný her byl letos uspořádán v sobotu 3. června v kempu SK Liběchov. Jako vždy byla pro soutěžící
připravena řada stanovišť s úkoly, po jejichž splnění byli odměněni nějakou maličkostí. Mezi deseti aktivitami byl
například běh překážkovou dráhou, házení kroužků, kroket, střelba z luku, chůze na chůdách, střelba míčem na
bránu a další. Zdatnější jedinci, kteří při střelbě na fotbalovou branku trefili střed obruče, získali zvláštní zlatou
medaili. Samozřejmě nechyběl zážitek z jízdy na koni ani velmi oblíbené „kropení dětí“ hasičskou hadicí, které
vzhledem k vydařenému teplému počasí všechny děti přijaly s nadšením. Velkou atrakcí byl opět i oblíbený
skákací hrad, kde děti řádily až do úplného konce oslav Dětského dne.
Pro děti i jejich rodiče bylo po celé odpoledne zajištěno občerstvení, všichni
soutěžící byli navíc odměněni malinovou limonádou, za kterou děkujeme panu
Františku Homolkovi.
Město Liběchov, pořadatel akce, touto cestou dále děkuje paní Jaroslavě
Kratochvílové a jejím pomocnicím za projížďky na koních, Jednotce sboru
dobrovolných hasičů Liběchov za dostatek vody a zajištění posezení pro
účastníky, skautům z oddílu Modrá kotva, mateřské školce za vypůjčení
soutěžních rekvizit, fotbalistům SK Liběchov a všem dalším dobrovolníkům, kteří
byli ochotni věnovat svůj čas pro radost dětem.
Již nyní se těšíme se na další ročník a zveme k účasti všechny šikovné děti!
Jana Hladká
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Vítání občánků
V sobotu 20. května 2017 zavítali do obřadní
síně městského úřadu noví občánkové
Liběchova a Ješovic. V náručí svých rodičů
a v doprovodu sourozenců i dalších
příbuzných vyslechli písničky a recitaci svých
starších kamarádů, dětí ze ZŠ Liběchov, a na
památku dostali Čapkovu knížku o Dášeňce.
Starostka
města
Ing.
V.
Zralíková
a matrikářka paní L. Kühnelová uvítaly mezi
nás Amálii, Anežku, Danielu, Dominika,
Elišku, Erica Benjamina, Jana, Jiřího, Ondřeje
a Salome Dorkas.
Všem dětem i jejich rodičům přejeme hodně
zdraví, lásky a vzájemného porozumění.
Městský úřad Liběchov

LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 3/2017
9

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV
Dopravní výchova
V úterý 23. 5. žáci čtvrté třídy již podruhé
vyrazili na dopravní hřiště v Mělníku. Během
výuky si zopakovali dopravní předpisy
a značky, zajezdili si na kole, učili se řešit
různé dopravní situace. Na závěr složili test na
výbornou a získali průkaz řidiče jízdního kola.
Doprovodili je také žáci třetí třídy, kteří se
chystají složit zkoušku v příštím školním roce.
Všichni jsme si úterní dopoledne užili.

Atletický trojboj
V pátek 9. 6. jsme se opět s výběrem žáků
prvního stupně zúčastnili atletického trojboje
v Mělníku. Žáci soutěžili ve třech disciplínách:
v hodu míčkem, skoku dalekém a běhu na 60
metrů. Všichni se snažili, podporovali se
a společným úsilím dosáhli pěkného čtvrtého
místa. Těšíme se na další ročník a budeme
trénovat, abychom své výsledky co nejvíce
vylepšili.

Turnaj ve florbalu
„O pohár ředitele ZŠ Liběchov“
Dne 27. 4. 2017 se konal v prostorách ISŠT Mělník turnaj ve
florbalu s názvem „O pohár ředitele ZŠ Liběchov“.
Turnaje se zúčastnila čtyři družstva, která se pravidelně
účastní Regionální školní florbalové ligy. Tedy ZŠ
Neratovice, ZŠ Mělník-Pšovka, ZŠ Mšeno a ZŠ Liběchov.
Hrálo se systémem každý s každým, navíc byla přidána
dovednostní soutěž družstev v trestném střílení.
Začátek turnaje pro naše žáky nebyl nikterak příznivý. Po
prvním zápase proti ZŠ Mělník-Pšovka se naši hráči vraceli
ze hřiště s prohrou. A zároveň s poměrně nízkým
sebevědomím. Ovšem po zápasové pauze, kdy se hrál další
zápas, se žáci dočkali motivujícího povzbuzení od trenéra
družstva a na druhý zápas nastoupili jako vyměnění.
Následující zápas se ZŠ Neratovice po srdnatém a týmovém
boji vyhráli a na vítězné vlně nastoupili k poslednímu zápasu
proti ZŠ Mšeno. V tomto závěrečném zápase hráči nepovolili
soupeři ani bod a se skóre 3:0 zápas vyhráli. Tím obsadili
v turnaji celkově první místo, a získali tak cennou trofej –
pohár ředitele ZŠ Liběchov.

Mgr. Jarmila Čížková

Den bezpečí a pořádku
I letos žáci šestého ročníku navštívili preventivní akci „Den
bezpečí a pořádku“ v Mělníku. Letošní ročník se konal
netradičně ve starém přístavišti. Žáci si mohli vyzkoušet výstroj
policistů, prohlédnout si technické vybavení všech záchranných
složek (ambulance, policejních a hasičských vozů). Také zhlédli
názorné ukázky výcviku služebních psů a spolupráce složek IZS,
které zasahovaly u nehody. Jak vypadá zatčení mladého
recidivisty, si vyzkoušel Aleš Cibulka. Nevím, jestli by to chtěl
zažít doopravdy. Největší zájem byl o simulátor automobilové
nehody a dětem se také líbila možnost řídit auto na trenažéru.
Oproti loňskému ročníku předvedli ukázku své práce vodní
záchranáři, kteří úspěšně zachránili tonoucího z řeky Labe a po
celou dobu hlídkovali podél břehu.
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Karel Kurz, trenér družstva

Výlet do Mirákula
Ve středu 15. 6. 2017 žáci sedmého a devátého ročníku
podnikli společný výlet do Mirákula – zábavního parku
v Milovicích. Zde si vyzkoušeli svoji fyzickou zdatnost na
velkém množství lanových prolézaček, houpali se na obřích
houpačkách, jezdili na skluzavkách, bloudili v podzemí,
procházeli dřevěnými hrady a skákali na trampolínách.
Bohužel nebyl přístupný vodní svět z důvodu rekonstrukce.
Ale i tak odcházeli všichni spokojeni, i když někteří lehce
odření a s několika boulemi na hlavě, inu chodit do
podzemí bez baterky se nevyplácí.
Všichni se shodli, že by park navštívili znovu. I pedagogům se zde líbilo a také oni vyzkoušeli některé atrakce na
vlastní kůži.
Ing. Lucie Orvošová, třídní učitelka 7. třídy
a preventistka sociálně-patologických jevů

Z NAŠÍ ŠKOLKY

www.mslibechov.webnode.cz

Přednáška „Šplhavci“ s ukázkou
(12. 4. 2017)
Děti se seznámily se životem našich nejznámějších
šplhavců. Dozvěděly se něco o životě datla, žluny,
strakapouda. Viděly, kde a jak hnízdí, čím se živí.
Mohly si prohlédnout i živého špačka a zaposlouchat
se do jeho zpěvu. Zajímavostí byl malý netopýrek, ke
kterému měly děti velký respekt. „Vždyť je to upír
a pije lidem krev,“ říkaly.

Školka v přírodě Poslův Mlýn
(8. – 13. 5. 2017)
Na školku v přírodě jsme odjížděli za příznivého
počasí, na místě nás však přivítalo zamračené nebe.
Po ubytování se spustil veliký liják, proto se
následující obhlídka okolí uskutečnila v holínkách
a pláštěnkách. Počasí se ale umoudřilo a déšť nás
nepřekvapil. Další den byl ještě chladný, ale zbytek
pobytu bylo poměrně příjemně. V průběhu výletů
jsme zjistili, že v okolí rekreačního zařízení je krásná
příroda. Navštívili jsme spoustu zajímavých míst:
lesopark Doksy s dřevěnými strašidly, okolní rybníky, Máchovo jezero, skalní útvar Králův stolec nebo muzeum
Čtyřlístku. V přilehlém lese se děti zabavily stavbou domečků z přírodních materiálů, vyřádily se na dětském hřišti
v lesoparku i u Máchova jezera a v areálu chaty. Celkem se nám podařilo našlapat 40 km. Děti nás velice
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překvapily, neboť nikdo si cestou na nic nestěžoval, zvládaly všechny trasy s úsměvem, a dokonce ani večer před
spaním nedošlo na slzičky. Všichni se vrátili domů spokojení, zdraví a obohacení o nové zážitky.

Den dětí s vojáky (5. 6. 2017)
V pondělí naši školu navštívili vojáci z 26. pluku z Mladé
Boleslavi a připravili pro děti velmi zajímavé a poutavé
dopoledne. Ukázali dětem základní výcvik psů a sebeobrany.
Děti si vyzkoušely překážkovou dráhu, kterou absolvovaly se
zbraní (atrapou pistole) v ruce. Prohlédly si vojenskou sanitku,
zkusily si zapnout i majáky a sirénu, dozvěděly se něco o záchraně
osob. Prohlédly si vojenské chemické auto a stříkaly vodou na
hrad z plechovek.
Pro kluky bylo nejzajímavější stanoviště se zbraněmi, kde mohli
vidět granáty, miny a nejrůznější zbraně. Některé si mohli také
vyzkoušet. Na každém stanovišti děti dostávaly obrázky
s vojenskou tematikou nebo sladkosti. Děti si dopoledne velmi
užily, odcházely spokojené a plné dojmů.

Divadlo Šikulka (2. 6. 2017)
Děti zhlédly sérii tří pohádkových představení, ze kterých se
poučily, proč je pýcha špatná vlastnost, proč dbát o své zdraví a
jaké následky přináší neposlušnost. Názvy pohádek mnohé
napoví: Loupežník a pyšná princezna, Adélka a zoubečky,
Kouzelná bylinka, aneb Jak se Honzík uzdravil.

Prázdninový provoz mateřské školy
Mateřská škola končí svůj provoz v pátek 30. června 2017. Uzavřená bude až do 18. srpna a od 21.
srpna bude v omezeném provozu pouze pro předem přihlášené děti.
Nový školní rok začíná v pondělí 4. září 2017 a v tento den mají všechny přihlášené děti automaticky
zajištěné stravování.
Kdo si prodlouží prázdniny o nějaký ten den, je potřeba včas odhlásit stravné.
Nezapomeňte – odhlašujeme do 7:00 hod. Telefonní čísla najdete na našich webových stránkách.

Přejeme všem krásné léto, pohodu a spoustu sluníčka. Užijte si krásné chvíle
se svými dětmi, s vnoučaty, s přáteli a s rodinou!
Dětem, které odcházejí do 1. třídy ZŠ, přejeme hodně úspěchů!
Kolektiv učitelek MŠ.
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Přístav Modrá kotva
Liběchov

Letošní jaro uteklo velice rychle. Proběhlo několik
tradičních akcí, jako je například Odemykání Labe. Ale
hlavně jsme reprezentovali město Liběchov hned na
několika skautských závodech – byl to Svojsíkův závod,
Kotorský závod a Brandýská regata.

Svojsíkův závod pořádá Junák každé dva roky. Je to akce, kde měří své síly skauti a skautky (děti ve věku 11–15
let). Tento závod je pojmenován po zakladateli českého skautingu Antonínu Benjamínu Svojsíkovi a koná se
s přestávkami již od roku 1946. Závod probíhá v několika kolech, od okresního až po finální, republikové kolo.
Mezi hlavní disciplíny patří zdravověda, orientace pomocí mapy, znalost přírody, luštění šifer a hlavolamů, vaření,
stavění stanu nebo zkouška fyzické zdatnosti například v podobě překonání lanové překážky. Hodně důležitá je též
spolupráce mezi jednotlivými členy družstva.
Letos se okresní kolo konalo 22. 4. v lese u Kostelce nad Labem v duchu Warcraftu, kouzelného světa, kde mezi
sebou soupeří lidé, elfové, orkové, nemrtví a spousta dalších pozoruhodných ras. Závodu se zúčastnilo sedm
chlapeckých družstev a deset dívčích družstev ze středisek měst Neratovice, Kostelec nad Labem, Mělník
a Liběchov i hosté z nedalekých Líbeznic. Naše skautky z oddílu Cutty Sark, družstvo Sharky (Alžběta
Chlebovská, Veronika Fialová, Jarmila Kubecová, Viktorie Sapehenina, Marie Hrušovská) se umístily na skvělém
2. místě a postoupily tak do krajského kola. Další družstvo skautek – Šipky (Tereza Vondráková, Eliška Přádová,
Veronika Vopelková, Gabriela Dudová) se umístily na 10. místě. Oddíl Viking postavil jediné družstvo skautů –
Pstruhy (Štěpán Bačinský, Filip Aubrecht, Miroslav Pokorný, Vojtěch Veselý, Jakub Vondrák). Naši kluci skončili
na čestném 7. místě. Krajské kolo Svojsíkova závodu se konalo 27. – 28. 5. ve Žloukovicích u Berouna. V tomto
klání se sešlo 18 chlapeckých a 20 dívčích družstev. Sharky zde měly družstvo s nejnižším věkovým průměrem.
Umístily se na 19. místě. Již teď jsou rozhodnuté, že udělají vše proto, aby v příštím Svojsíkově závodě zvítězily.
Bc. Marie Kubecová
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LIBĚCHOV SOBĚ
SPOLEK PRO ZÁCHRANU KOSTELÍČKA
Milí spoluobčané,
rádi bychom se s vámi podělili jak o novinky, které se týkají našich aktivit směřujících k rekonstrukci kostelíčka
a ostatních liběchovských památek, tak o události, které se odehrály uvnitř našeho spolku.
8. 4. 2017 proběhla pietní akce, kterou jsme si připomněli, kdo byli naši liběchovští předkové a kde jsou nyní
důstojně pochováni. Je zajímavé, jak náš záměr odkrýt a zároveň šetrně uzavřít určitou část místní historie vyvolal
zájem i mimo hranice Liběchova, a dokonce i našeho státu. Vernisáž výstavy, která byla součástí pietní
vzpomínky, byla věnována historii kostela sv. Ducha a sv. Hrobu a osobnostem s kostelíčkem spojeným. Mohli
jsme sledovat, jak náročný byl proces obnovy hrobů a vybudování památníků. Jsme hrdí na to, že se to našemu
spolku podařilo, a děkujeme všem, kdo nám věřili a aktivně pomohli. Na vernisáži byl za čestného člena spolku
slavnostně přijat pan Zdenek Rudolf Waagner z Wallernstädtu, přímý potomek dcery Jakuba Veitha. O naší
činnosti se dozvěděl z tisku, osobně nás kontaktoval a po seznámení s naší prací přijal nabídnuté čestné členství.
Vernisáž navštívil také pan Ing. Petr Červenka, který spolku poskytl rodokmen rodu Villani, s nímž je spřízněný.
Vyslechli jsme audiozáznam vyprávění jeho strýce, dokládající, že rod Villani měl významný podíl nejen na
historii Liběchova, ale později i na vzniku Československé republiky. Po vernisáži následoval vzpomínkový akt
u památníku na hřbitově a mše sloužená v kostele sv. Havla za rodiny Villani a Veithů, které se příslušníci rodin
zúčastnili. Panelovou výstavu je možné si prohlédnout do konce června v informačním centru.
1. 5. 2017 se uskutečnila valná hromada spolku Liběchov sobě, kde bylo konstatováno, že pro velkou pracovní
vytíženost spolek opouští Mgr. Andrea Vítová. Za její práci jí děkujeme a jsme rádi, že bude s námi na určitých
projektech nadále spolupracovat. Spolek se rozšířil o paní PaeDr. Alenu Duhajskou, paní Mgr. Marcelu
Borýskovou, PhD., a pana Borise Stojanova, tři nové členy, kteří mají chuť vložit svou energii a um do dobré věci.
Vzhledem k tomu, že stále není ukončen proces získávání kostelíčka do vlastnictví města, nemůže zatím spolek
přispívat k jeho rekonstrukci. Proto jsme se rozhodli své pracovní aktivity nyní zaměřit na liběchovský kostel sv.
Havla. Také tady jsou škody patrné uvnitř kostela i na jeho fasádě. První máj jsme tak strávili pracovně, úklidem
interiéru kostela a jeho přípravou pro plánovanou likvidaci červotoče z podlah, nábytku a soch.
Dne 4. 6. 2017 v kostele sv. Havla pořádala
Římskokatolická farnost Liběchov se spolkem tradiční
Jahodový koncert, tentokrát duchovní hudby. Jahodový
proto, že koncert vždy spojujeme s jahodovým
občerstvením. To tentokrát zajistila cukrárna Wendy
paní Titěrové. Krásný hudební zážitek asi padesáti
přítomným posluchačům koncertu připravili MgA.
Miroslav
Smrčka,
trumpetista
Karlovarského
symfonického orchestru, a MgA. Drahoslav Gric,
varhaník předních pražských chrámů. Květinami
vyzdobeným kostelem se rozezněly skladby J. S. Bacha,
G. Ph. Telemanna, J. Rheinbergera a E. Morriconeho.
Dobrovolné vstupné podpořilo sbírku liběchovské římskokatolické farnosti a činilo 5 898 Kč. Částka bude rovným
dílem věnována na obnovu obou liběchovských kostelů: 2 949 Kč bude připsáno na základě darovací smlouvy na
transparentní účet spolku ve prospěch obnovy kostela sv. Ducha a sv. Hrobu a 2 949 Kč bude použito v blízké
budoucnosti na likvidaci škod způsobených červotočem v kostele sv. Havla. Načas se tak budeme muset rozloučit
s dvěma dřevěnými andělíčky, které červotoč poničil do té míry, že by se bez odborného zásahu rozpadli.

LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 3/2017
16

Dne 10. června 2017 se v sále SOU Liběchov uskutečnila Květinová taneční zábava. K tanci a poslechu hrála
kapela GRADACE. Zábava se nesla v duchu květin, nadcházejícího léta a přátelské atmosféry. Tombola byla
většinou květinová nebo s rostlinami spojená. Pokud si chtěli účastníci odpočinout od tance, mohli se nechat
vyfotit v květinovém ateliéru. Za květinové dary a výzdobu děkujeme především SOU Liběchov. Tímto sobotním
večerem bychom rádi zavedli tradici letních zábav. Jako ohlédnutí za tou letošní přinášíme společnou fotografii.

Jaké máme plány:
 Pomáhat s obnovou liběchovských památek, především s rekonstrukcí kostelíčka. Dále pořádat osvětové
a kulturní aktivity. Spolupracovat s vedením města a s jinými neziskovými organizacemi v Liběchově i v blízkém
okolí. Být nezávislým subjektem, který kolem sebe sdružuje lidi, kteří chtějí pomoci oživit kulturní památky
Liběchova. Že je to potřeba, víme všichni.
 Ve dnech 9.–10. září 2017 spolek Liběchov sobě s podporou vedení města Liběchov organizuje již podruhé Dny
evropského kulturního dědictví. Jejich součástí kromě otevření liběchovských památek bude i bohatý kulturní
program a veřejná beseda o rekonstrukci kostelíčka – Kostelíček věc veřejná. Přijďte přispět svými podněty
k budoucímu účelu kostela, přijďte si poslechnout návrhy pozvaných odborníků a lidí zasvěcených, nejen
z Liběchova.
 Tradičně bychom chtěli poděkovat našim sponzorům, dárcům, pomocníkům a hlavně věrným podporovatelům.
Jejich podrobný přehled uvádíme na našich webových stránkách www.kostelicek.eu.
Děkujeme!

Členové spolku Liběchov sobě.

LETNÍ VÝPŮJČNÍ DOBA
KNIHOVNY LIBĚCHOV
Rumburská 40, Liběchov, infocentrum
 603 313 439 – jsme také na facebooku

BEZE ZMĚNY!
Každou středu od 16.00 do 19.00 hod.
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Mlýn si chceme piplat jako obrovského veterána
Jedna z největších budov v Liběchově – pětipatrový vodní mlýn sevřený mezi zámek a bývalý pivovar, má od
loňska nového vlastníka: archeologa a zoologa Dušana Thurza, který už také se svými spolupracovníky několik
měsíců mlýn vyklízí a opravuje. Protože tzv. Papouškův mlýn vždy patřil k dominantám a hospodářským centrům
našeho města, přinášíme s nynějším majitelem rozhovor.
V minulém čísle zpravodaje jste inzerátem požádali obyvatele Liběchova, aby zapomenutými předměty
přispěli k založení malého muzea, které chcete ve mlýně časem zřídit. Co už vám lidé nabídli?
Už jsme se dostali k zajímavým fotografiím. Získali jsme také staré láhve liběchovského pivovaru, máme
i účtenky nebo korespondenci z přelomu 19. a 20. století. Podobně cenné jsou pro nás i rozhovory s pamětníky,
kteří nám vyprávějí, jak to ve mlýně i v Liběchově před mnoha desetiletími chodilo.
Muzea většinou bývají státní nebo městská. Může mlýn v soukromých rukou něco přinést veřejnosti?
Je nesmysl, abychom investovali tolik času a energie do vybudování něčeho, na co bychom se potom mohli dívat
jen my sami. Už dnes máme webové stránky i facebook, kde zcela otevřeně popisujeme, na čem zrovna
pracujeme, a řada lidí nám tam nejen vyjadřuje podporu, ale nabízí i většinou nezištnou pomoc odborného rázu –
třeba rady s rekonstrukcí turbíny, své vystoupení na plánovaných kulturních a vzdělávacích akcích a podobně.
Forma vlastnictví totiž není to nejdůležitější. V zemi je řada soukromých objektů a provozů přístupných široké
veřejnosti. Naopak existují historické objekty ve veřejném vlastnictví, kam se veřejnost nemá šanci podívat.
Co konkrétně by tedy z otevření mlýna veřejnosti
měl Liběchov?
Vezměte si třeba už to, kdyby někteří lidé přestali
vnímat naše město jen jako dvě řady opadaných fasád,
ale říkali by: tam teď nově opravili mlýn! Nedávno
jsme slyšeli o turistovi, který se tu ptal, co je
v Liběchově k navštívení. Dozvěděl se, že může
vystoupat ke kostelíčku, ale ne úplně k němu, natož
dovnitř, protože je to zakázané kvůli padající omítce.
Pak může jít do zámecké zahrady, ale zámek může
také vidět jen zvenku. Jinými slovy, Liběchov má
celou řadu památek a zajímavých míst, ale jejich
potenciál je bohužel zatím hodně nevyužitý. Asi se ale ptáte spíš na hmatatelný přínos. Pokud by se tedy mlýn stal
místem, kvůli kterému sem někdo zavítá na rodinný výlet nebo si tu udělá přestávku na cestě z chalupy, můžeme
si být jisti, že tito lidé si tu rádi zajdou na oběd do restaurace, zastaví se na kávu v cukrárně. Kdyby tu někdo přes
víkendy pro přilepšenou provozoval obchůdek s medem nebo půjčovnu kol, jistě by také zaznamenal zvýšený
příliv turistů. Už dnes domlouváme práci pro místní lidi, řemeslníky. Pro ostatní to pak znamená více peněz z daní
a místních poplatků v městské kase.
Zmínil jste i akce pro veřejnost, můžete to upřesnit?
Řeknu příklad, na který se vzhledem ke své profesi osobně velmi těším. Chceme ve dvoře zřídit malé
„archeologické naleziště“, kde děti budou moci kopat a hledat narafičené nálezy. Málokdo ví, že osídlení
Liběchovska sahá stovky tisíc let do historie, a předměty z té doby už se nám přímo v našem městě podařilo najít.
Tak kde jinde by se děti měly formou hry dozvědět něco o pravěku!?
Mlýn je státem chráněná památka. Jak se potýkáte s dozorem památkářů?
Nepotýkáme se s ním a vítáme ho, protože máme stejný zájem jako památkáři: uchovat mlýn. Má-li být
zajímavým místem, kam budou lidé jezdit na výlety za atmosférou a poučením o naší historii, těžko toho
dosáhneme například tím, že ho osadíme plastovými okny namísto opravených nebo nově vyrobených oken
dřevěných. Je to otázka přístupu, která mívá platnost pro celá města nebo vesnice.
V Česku už mnoho míst, kde nejen radnice, ale i obyvatelé pochopili, že památkáři nemusejí být nepřáteli, ale
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naopak dobrými – a mimochodem bezplatnými – odbornými rádci. Tato místa se pak stávají atraktivními i pro
návštěvníky odjinud a studie dokonce ukazují, že v blízkosti vkusně zrenovovaných domů roste cena i těch
nemovitostí, které zatím opravené nebyly – cennějšími se stávají už proto, že je z nich hezčí výhled na pěkné
objekty. I Liběchov je historické město, a byli bychom tedy blázni, kdybychom se památkářům natruc zpěčovali
a zbytečně mařili hodnotu, kterou má mlýn a kterou vlastně může mít celé historické jádro obce.
Oprava památky ale bývá finančně náročnější než volné používání moderních materiálů.
U některých prvků je to pravda, na druhou stranu pořizovací cena historických objektů bývá nízká, mlýn nás vyšel
na méně, než by stála garáž v Praze. Každopádně se tím znovu vracíme k otázce, co vám dělá v životě větší
radost? Někdo dává peníze do drahých telefonů, někdo do dovolené u moře, další do moderních „vytuněných“ aut.
Jiný se zase celý život piplá se starým veteránem, nad kterým se pak všichni rozplývají na výstavách
a historických jízdách. Podobně můžete přistupovat i k domům – buďto se řídit tím, které materiály jsou
nejlevnější nebo nejpohodlnější, anebo si řeknete, že váš dům je vlastně veterán, jehož piplání vás naplňuje
dobrým pocitem a jednou může dávat radost i ostatním. To je náš případ.
Mohu se tedy zeptat, z jakých zdrojů opravu mlýna financujete?
Už dnes máme přislíbenou první dotaci – jedna ze stodol přímo sousedí se zámkem, a protože památkáři mají
velký zájem na její záchraně, chystají se na její renovaci také přispět. Většina peněz jde ale zatím z našich úspor
a z našich zaměstnání. Jinými slovy, financování jde velmi ztuha. Ale netlačí nás čas a počítáme s tím, že
rekonstrukce bude trvat léta. Naštěstí nám také řada lidí pomáhá bezplatnou prací, prostě mají radost, že se podílejí
na užitečné věci.
A mohou vás něčím podpořit i obyvatelé Liběchova, kteří vašim plánům fandí?
Jistě! Stále platí, že hledáme jakékoli doklady liběchovské minulosti, ale i pozapomenuté předměty, jako byl třeba
nedávno starodávný pivní půllitr s vybroušeným nápisem Turnhalle Liboch, který nám za symbolickou cenu
přenechal zdejší rodák. Radost nám udělal i jiný spoluobčan, který nám ze svého domu věnoval historické panty
a kování do oken mlýnice. Budeme potřebovat i staré trámy, tašky, kamennou dlažbu a další materiál. Za
jakoukoli formu pomoci budeme našim příznivcům nesmírně vděční.
Pořád říkám: I když mlýn a chystané muzeum budou v soukromých rukou, naším cílem je, aby přinášely radost
a užitek celému Liběchovu, všem jeho obyvatelům.
-red-

První „Liběchovský blecháč“ se vyvedl
Zkoušet nové věci má svá úskalí a rizika. Nápad
uspořádat pro obyvatele našeho města i pro
přespolní malý bazar starých a použitých věcí i
sběratelských předmětů se ale hned při premiéře
výborně ujal. Pod názvem Liběchovský blecháč ho
v bývalém květinářství ve svém zeleném domě na
Rumburské ulici uspořádala paní Eva Fričová. V
sobotu 17. června se tak už od rána před domem
scházely hloučky zvědavých i koupěchtivých
návštěvníků, někteří také smutně odcházeli, když
blecháč „už“ ve 13 hodin zavíral.
Jak ale slibuje Eva Fričová, zájemci o staré knihy, bižuterii, ozdobné i umělecké předměty, nádobí, ale také třeba
pravěké zkameněliny a mamutí chlupy budou mít na podzim další příležitost!
-bt-
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FOTBALOVÝ ODDÍL SK LIBĚCHOV
Závěrečnými zápasy ukončili fotbalisté letošní mistrovskou sezónu. SK Liběchov měl
v letošním ročníku v okresních soutěžích přihlášené tři týmy. Družstvo přípravky, mladší
žáky sdružené s vehlovickými a tým dospělých mužů. Počet dětí v klubu postupně
narůstá a jak tréninky, které po celý rok vedli trenéři Štěpán Hladký a František Duda,
tak zápasy byly organizačně i časově náročné.
Nejmladší fotbalisté v družstvu přípravky (do
10 let) se po podzimní části výkonnostně
zařadili do skupiny o konečné 25.–29. místo.
V této skupině obsadili druhé místo, ale
konečné umístění nebylo pro tyto začínající
fotbalisty hlavním cílem. Důležitější je pro ně
osvojit si fotbalové dovednosti a získat
zkušenosti v ostrých zápasech. Družstvo
mladších žáků (do 12 let) bylo pro malý počet
hráčů sdruženo s hráči z Vehlovic, což se
ukázalo jako velmi dobrý a racionální krok
do budoucna. V premiérové sezóně se
podařilo
z těchto
hráčů
vytvořit
konkurenceschopný tým, který dokázal
v závěrečných zápasech o konečné umístění
dvakrát porazit tým FC Mělník a obsadil tak
Družstvo přípravky
konečné 13. místo.
Tým mužů se v sezóně potýkal s nedostatkem hráčů, střídal povedené výkony s těmi méně povedenými, ale po celý
rok se pohyboval v horní polovině tabulky, čímž se vyhnul sestupovým bojům. Ty byly v letošní sezóně, kdy
sestupovaly hned čtyři týmy, opravdu nemilosrdné.
Individuálním úspěchem je pak
umístění
útočníka
Davida
Hángoce,
který
se
stal
nejlepším střelcem celé soutěže.
Definitivní tečku za sezónou
pak obstará oslava 70 let od
založení klubu SK Liběchov, na
kterou jsou naplánovány zápasy
pro všechny věkové kategorie.
Symbolickým zápasem bude
především zápas starých gard
SK Liběchov se Sokolem
Střížovice,
který
je
„opakováním“
historicky
prvního zápasu fotbalistů SK
Liběchov v roce 1947.
Štěpán Hladký

Družstvo mladších žáků

Kopie z kroniky SK Liběchov, psané panem Vladislavem Heroutem v letech 1947–1977.
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ODDÍL STOLNÍHO TENISU
SK LIBĚCHOV
V dubnu byly ukončeny regionální soutěže družstev žáků
a mužů. Družstvo žáků obsadilo 6. místo a družstvo mužů si
udrželo 9. místo, přestože bylo oslabeno o nejlepšího hráče týmu
Radka Mikysku.
V květnu jsme uspořádali Májový turnaj pro žactvo. Turnaje se
zúčastnilo 22 hráčů. Do tělocvičny ZŠ přišli nejen domácí, ale
také hráči z Neratovic, Všetat, Kralup nad Vltavou
a Nelahozevsi. Hrálo se skupinovým systémem na šesti stolech
ve třech kategoriích. V kategorii nejmladšího žactva bojovalo
o nejlepší umístění šest dětí, mladších bylo sedm a starších
devět. Na stupně vítězů vystoupili nejlepší hráči, kteří obdrželi
medaili, diplom a malou drobnost. A kteří to byli?
Nejmladší žactvo:
1. Kebrle J. (Nelahozeves)
2. Luc Duc Tuan (Nelahozeves)
3. Ryšavý J. (Liběchov)
4. Filip A. (Všetaty)

Mladší žactvo:
1. Kovařík T. (Neratovice)
2. Schweizer T. ‚(Kralupy)
3. Žitník S. (Neratovice)
4. Pokorný D. (Liběchov)

Starší žactvo:
1. Štibinger M. (Nelahozeves)
2. Strnadová K. (Liběchov)
3. Kotrč J. (Nelahozeves)
4. Jaskolla P. (Liběchov)

Katka Strnadová, Nikola Vopelková, Dominik Pokorný a Patrick Jaskolla se zúčastnili turnaje základních škol
v Neratovicích Nejlépe si vedl Dominik, který vybojoval 2. místo v kategorii mladších žáků. Krásné 3. místo
v kategorii starších žáků obsadila Katka (na fotografii), která porazila Patricka a odsunula ho na 4. místo. Nikola
skončila na 3. místě ve skupině a nepostoupila do dalších bojů o medaile. Škoda, že se turnaje nezúčastnili naši
nejmladší, Johanka Vítová a Jiřík Ryšavý, určitě by oba dva měli šanci být mezi nejlepšími hráči.
Sezóna stolního tenisu sice již končí, ale tréninky pokračují, abychom byli připraveni na novou sezónu 2017/2018
a byli v ní úspěšní.
Marie Nesměráková

DRSanské rybářské závody v Liběchově
V sobotu 6. 5. 2017 uspořádal Dobrovolný rybářský spolek (DRS) Liběchov již
17. ročník dětských rybářských závodů, kterých se v letošním roce zúčastnilo
osmnáct dětí. Závody se konaly na zámecké tůni, přesněji na hrázi mezi Labem
a tůní. I když počasí bylo jak na objednání, rybám se moc nechtělo udělat dětem
radost. Mnoho dětí nemělo na háčku ani šupinku. Nicméně i v této rybářské
nepřízni se některým malým bojovníkům povedlo přeci jen něco ulovit.
Nejlepším rybářem se v letošním roce stal Jakub Kadeřábek, za ním na druhém
místě se umístil Matyáš Klika a bronzovou příčku obsadila Barbora Fryčová.
Jako každý rok předvedli liběchovští „DRSani“ perfektní zajištění celých
závodů, včetně úžasných cen pro všechny soutěžící a bohatého občerstvení
s pořádnou porcí ovoce.
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Patří jim za to VELKÉ PODĚKOVÁNÍ! A všichni se již
teď mohou těšit na příští závody.
V odpoledních hodinách pak proběhla soutěž dospělých,
kde se na prvním místě umístil Jaroslav Kadeřábek, na
druhém místě Josef Ambros a na třetím místě Petr Fryč.
Rádi bychom poděkovali také všem sponzorům:
ČRS MO ŠTĚTÍ
EMS LIBĚCHOV
KADEŘNICTVÍ PANÍ HOFFMANNOVÉ
MĚSTU LIBĚCHOV
PANÍ IVETĚ BUŠKOVÉ ZA NÁDHERNÉ DORTY
A VŠEM POŘADATELŮM Z DRS LIBĚCHOV
-J. R.-

Den Země v Ješovicích
V sobotu 22. dubna se v Ješovicích uskutečnil Den
Země, letos již poosmé. Rok 2017 je ve znamení
lipových alejí: stejně jako v neděli v Liběchově, tak
i v Ješovicích se ošetřovala lipová alej, jejíž opětovné
vysázení zde financovala Nadace ČEZ. Přestože nám
počasí opravdu nepřálo (zima, déšť, vítr), sešlo se pět
rodin, které celé dopoledne okopávaly a ryly půdu kolem
mladých lip. Na závěr jsme si všichni opekli buřty
a rozešli se na oběd. Věřím, že příští rok nám bude
počasí více nakloněno.

Den dětí a Ješovický koláček
Na Den Země nám nepřálo počasí a slunce se na nás bohužel neusmálo ani
v neděli 4. června, kdy jsme měli naplánovanou oslavu Dne dětí a naši tradiční
kulinářskou soutěž Ješovický koláček. Vytrvalý déšť nás donutil obě akce
zrušit a přesunout na pozdější datum.
Náhradní termín Dne dětí a Ješovického koláčku jsme stanovili na 25. června. Doufám, že napodruhé se již
všechno vydaří a že v zářijovém čísle zpravodaje přineseme fotografie z dětského dne, které budou zalité
sluníčkem a dětskými úsměvy.
Text a foto v rubrice Vlaďka Zralíková.
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Z historie pohlednic
Vloni, u příležitosti výročí 700 let od prvé písemné zmínky o Liběchovu, vyšla zdařilá obrazová
publikace Liběchovsko na starých pohlednicích. Povězme si několik slov o fenoménu pohlednic vůbec,
respektive o tom, kterak spatřily světlo světa. Jako zvláštní druh poštovní listovní zásilky vznikala
pohlednice složitě asi patnáct let, zhruba od roku 1870 do roku 1885.
Za jakési vzdálené předchůdce pohlednic lze považovat tzv. gratulační lístky z první poloviny 19.
století. To bylo tak: Sir Henry Cole [Koul], prvý ředitel Victoria and Albert Museum v Londýně, učinil
v roce 1843 z nedostatku času z nouze ctnost a osvobodil se od povinnosti ručně psaných vánočních
pozdravů. Pověřil malíře Johna Callcotta Horsbyho, aby navrhl a vytiskl lístky, které by pak posílal
v adventním čase přátelům. Nápad vyhověl tehdejšímu vkusu, příklad stal se vzorem a obchod
s vánočními pozdravy malířům i tiskařům dobře vynášel. Tyto lístky sice ještě nebylo možné posílat
poštou, nicméně Britové se považují za vynálezce komerčních vánočních pozdravů.
Skutečná pohlednice se vyvinula postupným přetvořením korespondenčního lístku. Ten byl navržen
a zaveden do prodeje a poštovního provozu poprvé na světě právě u nás, totiž na území RakouskaUherska. I jinde, například v Německu, došlo sice k několika pokusům o zavedení korespondenčních
lístků či dopisnic, návrhy ale narážely na nepochopení konzervativních poštovních úřadů, houževnatě
prosazujících ustanovení tehdejších předpisů o pečlivém uzavření listovních zásilek, utajení jejich
obsahu před veřejností v zalepené obálce, dokonce i s pečetí.
Myšlenka korespondenčního lístku přisuzuje se c. k. generálnímu poštmistrovi von Stephanovi.
S lístkem je ale spojeno především jméno vídeňského profesora ekonomie dr. Emanuele Herrmanna.
Tohoto významného národohospodáře nápad otevřeného korespondenčního lístku velmi zaujal. Během
několika let jej teoreticky rozvinul a své závěry zveřejnil v obsáhlém článku ve vídeňském deníku Neue
Freie Presse 26. ledna 1869. On to byl, kdo navrhl bezodkladné zavedení této otevřené, nedůvěrné
korespondence do praxe a to – což je podstatné – za poloviční porto, za dva krejcary. Dovozoval, že se
tak korespondence obyvatelstva významně rozšíří (srovnej s dnešními e-maily), a tím se zvýší příjmy
státních pošt. Všechny jeho předpovědi se později ukázaly jako naprosto správné.
Rakousko-uherská vláda jednala v tomto směru velmi pružně a rychle. Výnos o zavedení
korespondenčních lístků vydala již za osm měsíců, 25. září 1869, a prvé lístky mělo občanstvo
k dispozici už o týden později, tedy 1. října 1869. Dvoukrejcarová žlutá známka byla na lístku přímo
natištěna, lístek o rozměrech 120 x 88 mm měl jednu stranu výhradně adresní a druhou prázdnou pro
sdělení. Na lícové straně spolu se známkou musel být natištěn rakouský státní znak a nápis
Correspondenz-Karte (česky Dopisnice) černým tiskem… Veřejnost lístek přijala velmi příznivě, jen za
prvé tři měsíce se jich prodalo na poštách Rakouska-Uherska téměř tři milióny! 1. 3. 1870 připojilo se
i Německo, v říjnu t. r. Švýcarsko a Anglie, v roce 1871 následovala Belgie, Holandsko a další státy.
Brzy po uvedení korespondenčního lístku do oběhu začaly se na jeho rubu, určeném pro sdělení,
objevovat různé přítisky – obchodní nabídky zboží, rytiny, ozdoby na okrajích apod. Šlo o předchůdce
pohlednic (Vorläufer), které jsou dnes sběratelsky značně ceněny (v tisících Kč za kus).
Dodnes není přesně známo, kdo jako první vytiskl na korespondenční lístek obrázek. Někteří označují za
prvou pohlednici tu, kterou v říjnu 1870 vydala administrace srbského časopisu Zmaj (Drak),
vycházejícího ve Vídni. Byl na ní obrázek draka od Petera Manojloviče a zachoval se jediný exemplář
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s razítkem 19. 5. 1871. Jiní přisuzují prvenství rakouskému tiskaři Augustu Schwartzovi z Oldenburgu,
který 16. července 1870 poslal své tchyni a tchánovi lístek přizdobený malým obrázkem vojáka u
kanónu (na adresní straně vlevo proti známce). Bylo to v době prusko-francouzské války a dodnes
zachovalo se několik těchto lístků prošlých poštou. Tak či tak, Rakousku-Uhersku patří primát nejen ve
vydání prvého korespondenčního lístku na světě, ale i primát prvých výtisků s obrázky, předchůdců
opravdových pohlednic.
Zhruba do roku 1896 převládaly korespondenční lístky – dopisnice či pohlednice (což jsou různé výrazy
pro totéž) jednobarevné, graficky jednoduché, s obrázkem zaujímajícím sotva třetinu plochy. Po roce
1897 je tomu naopak: sotva třetina nebo čtvrtina plochy zbývá pro zprávu. Právě tento rok je přelomový
pro označování Vorläufer. Tehdy začíná období klasických pohlednic, které trvá zhruba do začátku
války v roce 1914.
Doba do roku 1906 bývá označována za éru pohlednic s tzv. dlouhou adresou – na přední straně se
nachází obrázek a místo pro text, na zadní straně pouze adresa. Přibližně od roku 1906 převažuje tzv.
krátká adresa (ve Velké Británii již od r. 1902), to znamená, že na celé přední straně je obrázek, na
straně zadní adresa i text.
Zpočátku špatně tištěné nevýrazné pohlednice se rychle zdokonalují, používá se většího množství barev,
ručního kolorování, modernější techniky tisku i lepšího papíru. Vydavatelé se v silné konkurenci
předhánějí v nejrůznějších novinkách, nápadech, zvláštnostech. Prodej stoupá a na přelomu století stává
se pohlednice nejrozšířenější listovní zásilkou všech pošt. Například v Německu bylo za jediný týden od
9. do 16. srpna 1900 na poštách podáno přes 100 miliónů kusů!
Vedle pohlednic s vyobrazením měst a obcí vydávají se pohlednice různých obchodů, obchodních domů,
hostinců, restaurací, hotelů, pivovarů, továren, nádraží, přístavů, pamětihodností apod. Řadu takových
najdeme i v regionu Liběchovska…

Nejkrásnější pohlednice
Liběchova, kreslená
a přitom akurátně
zobrazující skutečnost.
Pochází z vyhlášené
litografické firmy
Theodora Böhma
z Nového Města nad
Metují.
Vydána cca r. 1900,
má dlouhou adresu,
razítko odesílací
(Trutnov)
i příjmové (Úpice).
Současná burzovní
cena: stovky Kč.
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Vedle pohlednic geografických objevují se
také pohlednice výstavní, se sportovní
tematikou,
pohlednice
národopisné,
vlastenecké,
historické,
náboženské,
politické, umělecké reprodukce i karikatury.
Též
pohlednice
vojenské,
hasičské,
spolkové. Řada pohlednic propaguje
dopravní prostředky, technické vynálezy,
novinky. Nepřeberné množství druhů a
provedení představují pohlednice gratulační,
milostné, a dokonce i pohlednice vlastní
výroby, které existují toliko v jediném
exempláři. Pohlednice jsou často vkusné, umělecky hodnotné, někdy ovšem i kýčovité, bezduché.
Konjukturní období kreslené pohlednicové tvorby končí kolem roku 1912 a odeznívá zejména během
světové války. Výroba pohlednic stagnuje, upadá a v meziválečné době se postupně a pak natrvalo
prosazuje fotografie. Zjednodušila sice výrobní techniku, zároveň však vytlačila dřívější pestrost,
neuniformitu tzv. „belle époque“ („krásných časů“, tj. období evropských dějin mezi lety 1890 a 1914).
Kouzelné kolorované kresby nahradil černobílý tisk. Zmizely ozdobné rámečky a další dekorativní klišé,
nastoupila fádnost a stereotyp.
Přesto pohlednice dál zachycovaly a zachycují vývoj obcí, měst, oblastí, aglomerací, dokládají stavby
významných budov, historické události, vývoj techniky a stávají se tak cennými, ba nejednou jedinými
dokumenty doby. Rádi si je prohlížíme…
Poznámka: Základem článku je rozsáhlý, bohatě ilustrovaný text (přesto dosud veřejně nepublikovaný,
kolující mezi sběrateli pohlednic) excelentního pražského filokartisty pana Stanislava Dulíka. Zejména
páně Dulíkově sběratelské vášni vděčíme – a nejen u nás v Liběchově – za dochování a shromáždění
jedinečných dokladů o historické podobě obce.
-jk- / červen 2017
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PLOŠNÁ INZERCE
V LIBĚCHOVSKÉM ZPRAVODAJI
Cena za formát
A4 600,- Kč
A5 300,- Kč
A6 150,- Kč
A7 75,- Kč
ZADÁNÍ INZERÁTU NA ADRESE
libechovsky.zpravodaj@libechov.cz
NEBO V KANCELÁŘI
MěÚ LIBĚCHOV.
PLATBY V HOTOVOSTI
V POKLADNĚ V KANCELÁŘI
MĚSTSKÉHO ÚŘADU LIBĚCHOV

KRONIKA LIBĚCHOVA, DOKONČENÍ ZÁPISU Z ROKU 1980
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