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SLOVO STAROSTKY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás přivítala po prázdninách a dovolených a popřála Vám krásné babí léto. Město Liběchov čeká před
koncem roku ještě spousta práce, která se bude týkat především přípravy Svatohavelského posvícení, stavebních
realizací a oprav komunikací. O tom všem a také o dalších připravovaných akcích se dočtete v přehledu novinek,
který jsem pro Vás jako obvykle na úvod zpravodaje připravila.
 V pondělí 4. září jsme po prázdninách přivítali všechny žáky
liběchovské základní školy, nejen prvňáčky. Dobrou zprávou je,
že počet dětí ve škole se stále zvyšuje. Článek o naší základní
a mateřské škole vyšel i v zářijovém čísle měsíčníku Mělnicko.
 V srpnu se město Liběchov stalo majitelem sokolovny a již
více než dva měsíce řešíme dokumentaci pro podání žádosti
o dotaci na opravu střechy, výměnu oken a zateplení fasády.
Od slavnostního otevření sokolovny 12. září 1937 letos uplynulo
plných 80 let.
 V letních měsících byly provedeny úpravy na čističce
odpadních vod, a to instalace chybějících jeřábů, instalace
nového PC a opravy čerpadel.
 Pravděpodobně v novém roce 2018 začne stavba nových
přechodů pro chodce u hřbitova a ÚŽFG, včetně vybudování
nových chodníků, podélného parkování u hřbitova
i autobusového zálivu a zastávky. Stavba potrvá tři měsíce.
 V čase od listopadu 2017 do dubna 2018 proběhne rekonstrukce stodoly v areálu bývalé lesní správy.
 O prázdninách začala jednání se společností VKM, která chce obnovit čerpání vody ze sedmi vrtů v katastrech
obcí Želízy a Tupadly. Budeme účastníky řízení a doufáme, že nedojde ke ztrátě pitné vody ve studni na Boží
Vodě ani k poškození mokřadů Dolní Liběchovky.
 Bohužel se stále potýkáme s vandalismem: během letních prázdnin sice výrazně ubylo zničených květin, laviček
a odpadkových košů, ale na druhou stranu byla odcizena většina žulových kvádrů z parkoviště v centru města.
 V Ješovicích nezodpovědný občan opakovaně nasypal do kontejneru na bioodpad stavební suť. Dodavatelská
firma pak odmítla z Ješovic dále svážet bioodpad. Tamní obyvatelé již tuto zprávu dostali do poštovních schránek.
 V Ješovicích se nově budují polní cesty, zčásti i asfaltové. Nejsou však hrazeny z rozpočtu města Liběchov.
Akci vede Pozemkový úřad a ze 100% financuje Evropská unie, celkové náklady činí cca 5,6 mil. Kč.
Plánované předání stavby je v říjnu 2017, kdy budou cesty bezplatně převedeny do majetku města Liběchov.
 Uskutečnila se schůzka se zástupci SDŽC ohledně výstavby železničního koridoru v úseku Mělník-Litoměřice,
která je plánována nejdříve za pět let.
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 Při schůzce v EMĚ Mělník byla představena koncepce rozvoje elektrárny a teplárny – nové odsíření (rok 2018),
nový fluidní kotel (do roku 2021), navýšení odkaliště z 226 m. n. m. na 246 m. n. m. (do roku 2021), výstavba
zařízení pro ekologickou likvidaci odpadu – ZEVO (nejdříve od roku 2022).
 Ve dnech 20.–21. 10. 2017 proběhnou parlamentní volby.
 V září se na zámku Liběchov natáčel seriál Romanovci.
 Uskutečnily se tyto akce: Přednáška v infocentru (15. 6.), Liběchovský blecháč (17. 6.), Povodík (17. 6.), 70 let
SK Liběchov (24. 6.), Den dětí a Ješovický koláček v Ješovicích (25. 6.), Výstava fotek v infocentru – vernisáž
K. Pecinovského (29. 6.), Olympiáda trochu jinak v Ješovicích (6. 8.), Nohejbalový turnaj v Ješovicích (19. 8.),
Fotbalový turnaj v Ješovicích (2. 9.), Dny evropského dědictví (9. 9. – 10. 9.), Skautské odpoledne v zahradě
zámku Liběchov (9. 9.), Odkrývání dobře utajených houslí – pořad M. Svobody o M. Horníčkovi (9. 9.),
Mimořádná prohlídka mlýna v Liběchově (10. 9.), Dernisáž výstavy/aukce fotek v IC (10. 9.), Koncert mělnického
vokálního sboru Chrapot (10. 9.), Pohádkový les v Ješovicích (10. 9.), Okresní výstava králíků a místní výstava
drůbeže (22. 9. – 23. 9.), Liběchovský blecháč (23. 9.), setkání s členy spolku sochaře V. Levého z Kožlan (23. 9.),
Světla nad bunkry – nasvětlení řopíku u silnice na Štětí (23. 9.).
 Plánované podzimní akce: Svatohavelské posvícení (14. 10.), Lampionový průvod v Ješovicích (7. 11.), Tvoření
adventních věnců v Ješovicích (30. 11.).
Přeji Vám všem hezké podzimní dny a těším se na shledání při Svatohavelském posvícení!
Ing. Vladimíra Zralíková, starostka města

K DOSAVADNÍMU JEDNÁNÍ O LIBĚCHOVSKÉM KOSTELÍČKU
Kaple sv. Hrobu, Ducha a Kříže, známá spíše pod důvěrnějším názvem „kostelíček“, tvoří dominantu Liběchova
a je vidět z širokého okolí. Kostelíček patří Národnímu muzeu, které o něj dlouhodobě nepečuje a nechalo ho
zchátrat. Město Liběchov od prosince 2014 usiluje o získání kostelíčka do svého majetku, aby jej s pomocí dotací,
spoluprací s ostatními subjekty a dalšími aktivitami postupně opravilo. Nebýt mnohaleté obětavé práce pana Ing.
Josefa Janáčka, tak bychom nejspíš neměli o co usilovat, protože by z kostelíčka zbyla ruina. Ráda bych zde
v krátkosti shrnula historii událostí, které souvisí se získáním kostelíčka do majetku města Liběchov:
20. 12. 2014 – schůzka na Ministerstvu kultury s ředitelem odboru majetku a právničkou – dohoda o formě žádosti
o bezúplatný převod; žádost podaná předchozím vedením obce před několika lety nebyla formálně správná
9. 2. 2015 – řediteli NM zaslána přepracovaná žádost o bezúplatný převod kostelíčka do majetku města
září 2015 – na doporučení právničky NM vznikl spolek Liběchov sobě – Spolek pro záchranu kostelíčka jako
subjekt podporující snahu města získat kostelíček do majetku města
březen – listopad 2015 – hledání nabývacích listin nejen ke kostelíčku, ale i k většině pozemků, které jsou
součástí převodu, právničkou Národního muzea; v listopadu byla městu dokonce zaslána provizorní smlouva
o bezúplatném převodu, ale dále se již nic nedělo, protože v muzeu došlo k personálním změnám
prosinec 2015 – změna ekonomicko-provozního náměstka i právničky NM, kteří převod řešili
21. 4. 2016 – ze strany NM byl vydán příkaz k okamžitému uzavření kostelíčka pro veřejnost, byla přislíbena
instalace ochranných sítí na padající zdivo, bohužel zůstalo pouze u slibu
14. 9. 2016 – změna ekonomicko-provozního náměstka NM, který převod řešil
říjen – listopad 2016 – město muselo vypracovat odhad nákladů na opravu kostelíčka, podrobný položkový
rozpočet oprav budovy a odhad na vybavení interiéru kostelíčka podle postupných žádostí nové náměstkyně
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28. 12. 2016 – schůzka na Ministerstvu kultury, kde se dovídáme, že bezúplatný převod není možný; je navrhnut
odkup kostelíčka za odhadní cenu
leden 2017 – město zadalo vypracování znaleckého odhadu ceny kostelíčka včetně pozemků
23. 1. 2017 – na mimořádném veřejném zasedání zastupitelstva města je schválen odkup kostelíčka za odhadní
cenu; NM slíbilo zaslání kupní smlouvy v únoru, opět zůstalo pouze u slibů, kupní smlouva byla zaslána až
v červnu, po vypracování dalšího znaleckého odhadu ceny kostelíčka, zadaného NM
14. 6. 2017 – zastupitelstvo města Liběchov schválilo odkup kostelíčka za odhadní cenu 320 000 Kč, určenou
znaleckým posudkem; bezprostředně po zasedání byla podepsána smlouva ze strany města a doručena Národnímu
muzeu; v současné době je smlouva podepsána ze strany NM a čeká se na podpis Ministerstva kultury
Během necelých tří let bylo několikrát změněno vyjádření Ministerstva kultury o tom, kdo bude o převodu,
posléze o odkupu rozhodovat – vždy mělo do věci vstoupit Národní muzeum, Ministerstvo kultury, někdy
i Ministerstvo financí. K dnešnímu dni to vypadá, že smlouva na Ministerstvo financí k podpisu nepůjde.
15. září 2017

Ing. Vladimíra Zralíková, starostka města

PITNÁ VODA V OHROŽENÍ
V měsíci červenci se DSO Boží Voda náhodou dozvědělo
o plánu VKM obnovit čerpání pitné vody ze sedmi vrtů
v katastrech Želíz, Tupadel a Vidimi, které byly vybudovány
v osmdesátých letech minulého století a nebyly nikdy
využívány. Plánované čerpání je okolo 75 l/s, což je dvacetkrát
více, než čerpá DSO ze studny na Boží Vodě. Vzhledem
k odstrašujícímu případu na Pšovce, kde nadměrným čerpáním
pitné vody došlo ke ztrátě vody v Pšovce, ztrátě vody
v soukromých studnách a dokonce k nevratnému poškození
mokřadů, se obáváme i my o osud zdroje na Boží Vodě
a mokřadů Liběchovky.
V srpnu jsme proto v Liběchově zorganizovali setkání, kterého
se zúčastnili zástupci dotčených obcí (Liběchov, Vidim,
Tupadly, Zimoř a Želízy), CHKO Kokořínsko, České
geologické služby (zpracovávali Rebilanci zásob podzemních
vod), Povodí Ohře (pod jejich správu spadá tok Liběchovky),
Veolie, VKM a firmy projektující přivaděč od vrtů do
Mělníka.

ODEČTY STAVU
VODOMĚRŮ
SE USKUTEČNÍ
V TERMÍNECH:
26. 10. Dolní Zimoř
27. 10. Ješovice
30. – 31. 10. Želízy
1. 11. Tupadly
2. – 4. 11. Liběchov

V současné době jsou plánovány čerpací zkoušky, které by měly potvrdit, nebo vyvrátit předpokládané vydatnosti
vrtů. Současně s čerpacími zkouškami budou monitorovány úrovně hladiny ve zkušebních vrtech, ve studních
a v samotné Liběchovce. Na základě výsledků čerpacích zkoušek budou naplánovány další kroky, aby nedošlo
k ohrožení ani naší studny na Boží Vodě, ani soukromých studen a ani hydrogeologických poměrů v mokřadech
Liběchovky. DSO Boží Voda a obce Vidim, Tupadly a Želízy budou účastníky vodoprávních řízení týkajících se
výše uvedené problematiky.
Ing. Vladimíra Zralíková, jednatelka DSO Boží Voda
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Zprávy o dotacích a dalších chystaných projektech
Od posledního zpravodaje, kdy jsme Vás informovali o získané dotaci na štěpkovač větví z nadace ČEZ, bylo
rozhodnuto o dalších podaných žádostech o dotace, které poplynou do našeho města.
Z Ministerstva zemědělství město získalo 700 tisíc Kč na opravu stodoly v areálu bývalé lesní správy. Celá akce
obnáší především demolici staticky narušeného dřevěného přístavku, nový krov, omítky či nová vrata. Aktuálně
probíhá výběrové řízení na zhotovitele.
Žádost o dotaci na obnovu památníku před městským úřadem od Středočeského kraje nebyla úspěšná.
Z fondů Středočeského kraje jsme však prostřednictvím naší školy získali na rekonstrukci tělocvičny maximální
dotaci 500 tisíc Kč. Od června do srpna vyhlásilo podobný dotační titul na tělocvičny i Ministerstvo pro místní
rozvoj. Tam jsme žádost zkusili podat s tím, že zde je možné získat více finančních prostředků, přesně žádáme
o 1,9 mil. Kč. Ministerstvo by mělo rozhodnout do konce září 2017. Realizace by měla začít v listopadu tohoto
roku a skončit nejdéle v březnu 2018, a uvidíme, který dotační titul se nám nakonec podaří získat.
Letos, respektive spíše na jaře 2018 navážeme na první etapu rekonstrukce chodníku při silnici I/9 novými
přechody pro chodce u Akademie věd a hřbitova. Město získalo 724 tisíc Kč ze Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI). Práce byly plánovány na podzimní měsíce letošního roku. Situaci však časově
zkomplikovalo to, že výběrové řízení na zhotovitele muselo být zrušeno – stavební firmy totiž nesplnily zadávací
podmínky. Proto muselo být vyhlášeno nové výběrové řízení. Pokud vše proběhne bez problémů, tak následně
SFDI – po předložení výsledku soutěže a dalších povinných podkladů – odešle městu smlouvu o dotaci. Ta musí
projít schvalovacím procesem zastupitelstva města. Čas kvapí, a tak budou práce pravděpodobně zahájeny až na
jaře 2018, a to i z důvodu blížícího se zimního období.
Na podzim by měl být znám také výsledek žádostí o dotace na zkvalitnění, zatraktivnění a rozšíření výuky naší
základní školy v podobě znovuvybudování odborných učeben, a na vybudování a zkvalitnění kapacit mateřské
školy, kde by z nevyužitého školního bytu, šaten a stávajících dílen měla vzniknout samostatná část mateřské
školy. Prostory, které nyní školka zaujímá, by poté opět mohly být využity pro potřeby základního školství.
Sokolovna je již v majetku města a v současné době běží příprava žádosti o dotaci na zateplení fasády
a výměnu oken.
Z dalších projektů se rozjíždějí práce na vybudování velkého sběrného místa (sběrného dvora) v areálu
technických služeb, který by měl v budoucnu sloužit našim občanům.
Přeji i nadále dotacím úspěch!
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města Liběchov

Důležité upozornění k využívání technických služeb
Odvoz bioodpadu nebo rozměrných předmětů do velkokapacitního
kontejneru je stále možné domluvit na telefonním čísle technických služeb
702 136 427.
Občanům města je tato služba k dispozici v pracovní době zaměstnanců
údržby, to znamená: od pondělí do čtvrtka v rozmezí 7:00–16:00 hod.,
v pátek jen do 13:00 hod.
Prosíme, respektujte vyhrazené hodiny a nekontaktujte pracovníky
technických služeb ve večerních hodinách ani o víkendech.
Děkujeme Vám za pochopení.

MěÚ Liběchov
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 702 136 427
Pondělí až čtvrtek 7.00 – 16.00
Pátek
7.00 – 13.00

Kontejnery na bioodpad
Kontejner, do kterého mohou občané bezplatně odložit bioodpad ze svých
zahrad a domácností, je nyní k dispozici pouze v Liběchově u fotbalového
hřiště. Bohužel kvůli nezodpovědnosti některých občanů firma odmítla
kontejner přistavit také v Ješovicích. Při posledním vývozu zde totiž
bylo zjištěno, že v kontejneru pod bioodpadem je ukrytá hromada
stavební suti a dále velké množství komunálního odpadu.
Až do vyřešení celé věci proto nebude kontejner v dané lokalitě přistaven.
Znovu také upozorňujeme, že rozměrný, tzv. velkoobjemový odpad je
možné odvážet do areálu technických služeb (samozřejmě po telefonické
domluvě s pracovníky údržby), a to nikoliv dvakrát ročně, jak tomu bylo
v minulosti, ale průběžně po celý rok. V areálu technických služeb dále
můžete bezplatně odevzdat elektrospotřebiče a nebezpečný odpad (oleje,
zbytky barev, ředidla, autobaterie atd.).
Jan Rodr

DO KONTEJNERŮ
NA BIOODPAD PATŘÍ:
tráva, plevel, listí, zbytky rostlin,
ovoce a zeleniny, menší větve
z prořezávek keřů a stromků,
čisté piliny a dřevní štěpka apod.
NEPATŘÍ SEM:
zbytky jídel, jedlé oleje, maso,
kosti, kůže; uhynulá zvířata;
znečištěné bioodpady
a exkrementy; stavební suť;
běžný domovní odpad.

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:





Benefity:

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





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
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Liběchovský klub seniorek čeká nový začátek
V lednu roku 2000 se při Rodinném centru Liběchov, které zde v té době působilo, poprvé setkala skupinka
seniorek. Vznikl tak neformální klub, kde mohly ženy sdílet své dovednosti, zájmy, ale i mnohé radosti a strasti,
jak je život přinášel. Dnes se pravidelně, týden co týden, schází sedm žen z Liběchova, jejichž tváře mnozí z vás
znají z akcí pořádaných městem i místními spolky: ochotně pomáhají s organizací a bez pekařského umění
některých z nich si už sotva umíme představit například tradiční rozsvěcení vánočního stromu, ale i jiné události,
včetně posvícení. Nezůstávají ale jen doma. Letos se vypravily do Prahy na výstavu Body nebo do zahrad
a řemeslného městečka firmy Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem. Řadu let ke schůzkám klubu seniorek sloužila
místnost v přízemí budovy ZŠ Liběchov. Kvůli chystané rekonstrukci a mimo jiné také z hygienických důvodů
však byly před několika týdny nuceny své dosavadní útočiště opustit. Ve chvíli, kdy vzniká tento článek, ještě není
docela jisté, kam se schůzky klubu přesunou. Vedení města nabídlo našim seniorkám buď zasedací místnost
městského úřadu, nebo prostory nedávno zrekonstruovaného infocentra, a zdá se, že by mohlo jít o vyhovující
řešení. Infocentrum leží v centru města, výhodou může být i jeho umístění v přízemí domu. Je vybaveno kuchyňským koutkem, kde je možné připravit malé
pohoštění při přátelských posezeních. Ať už se
schůzky budou konat právě zde, nebo na jiném
místě, byla by jistě škoda, kdyby se setkávání
liběchovských seniorek stěhováním přerušilo.
Už jen proto, že při své činnosti vždy myslely i
na ostatní.

Leden 2017. V horní řadě zleva Marta Bušková, Anna Hranáčová,
Josefa Fiedorová, Petra Jindráčková; sedící zleva Dana Vacková,
Květoslava Najmanová, Marie Nesměráková.

Závěrem na přání současných členek klubu
připomeňme ty ženy, které mezi ně docházely,
avšak dnes už bohužel nejsou mezi námi. Jsou
to paní Míla Bušková, Věra Mouchová,
Jaroslava Nováková, Maruška Pokorná,
Maruška Vacíková a Helena Wurmová. Také
jim vděčíme za to, že se o svoji radost ze
života dokázaly podělit s ostatními.

Hledáme nejkrásnější vánoční stromek,
který letos v adventním období a o vánočních
svátcích ozdobí centrum Liběchova.
Pokud na své zahradě plánujete pokácení jehličnanu
a byli byste ochotní Váš strom věnovat městu, prosíme,
ozvěte se na Městském úřadě Liběchov. Děkujeme!

LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2017
6

-red-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV
Novinky začátku školního roku
2017/2018
Začalo září a všechny dosud tiché školy ožily
spoustou halasu a rámusu, jaký dovedou udělat
jen děti. Někdy radostného hlaholu a veselého
povídání, když se setkají s kamarády a spolužáky,
jindy nejistého projevu začínajících školáčků,
mnohdy otrávených průpovídek a odpovědí
puberťáků, kteří se sem opět netěšili a zase do té
školy musí.
I do naší školy se vrátil hlahol, smích a život
v podobě příchodu žáků. V našem případě nás
začátek letošního školního roku těší o to víc, že
jsme 4. září přivítali nejen staré známé tváře, ale i spoustu nových dětí, a to nejen prvňáčků. Prvňáčky ve škole
uvítaly paní ředitelka a paní starostka. Poté byli žáci předáni do péče třídní paní učitelce. Paní starostka
nezapomněla ani na ostatní žáky školy a v každé třídě s dětmi krátce promluvila. Celkem s námi do nového roku
vyrazilo 126 žáků školy.

Letošní školní rok bude plný změn a novinek. Bohužel ne všechny se setkají s nadšeným přijetím.
Dovolte nám pár změn představit již nyní:
 mezi naše zaměstnance se zařadilo několik nových tváří: hospodářka školy Hana Lindová, asistentka Zlatuše
Nováková, paní učitelky Andrea Havelková a Hana Rajmanová
 v listopadu až únoru čeká žáky 3. a 4. ročníku výuka plavání
 v zimních měsících se žáci 1. stupně zúčastní výuky bruslení
 povinně volitelné předměty pro žáky 2. stupně byly ze dvou rozšířeny na čtyři
 v průběhu školního roku by měla proběhnout rekonstrukce a modernizace tělocvičny a přilehlých prostor
 z důvodu omezené kapacity (40 žáků) bude školní družina otevřena především pro žáky 1.–3. třídy, v případě
volného místa i dalším zájemcům
Zároveň se ale musíme podělit i o věci, které se nám osvědčily a které zachováme i v tomto školním roce:
 spolupráce s městem nejen při Svatohavelském posvícení a rozsvěcení vánočního stromu
 projekt Mezi generacemi, který pořádáme spolu s Domovem seniorů Vidim
 výrobní dílny včetně pečení ve spolupráci se SOUZ Boží Voda
 projektové dny a exkurze
 výjezdové dny v rámci volby povolání pro žáky 9. ročníku
Mgr. Jana Tottová
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Z NAŠÍ ŠKOLKY

www.mslibechov.webnode.cz

Školka je pro děti, malé i větší,
větší jdou s úsměvem, malé někdy brečí.
Neplakej, mrňousi, utři si tvářičku
a místo slziček zazpívej písničku!

Prázdniny utekly jako voda a máme tu nový školní rok. Ti nejstarší nás v červnu
opustili a zamířili do školních lavic. Místo nich jsme přivítali nové malé
předškoláčky. Přestože některým dětem nebyly ještě tři roky, zvládly první dny
na jedničku. Pár slziček sice po tvářičkách steklo, ale dnes už přicházejí děti
s úsměvem a začínají si zvykat na pravidla soužití ve třídě. Dokonce mají za
sebou první hudební představení, které k nám dovezl pan Pavel Macků.

Hudební pohádka „Babička Chrota vypráví“ (13. 9.)
Děti zhlédly pohádku, při které se seznámily s padesáti hudebními nástroji strunnými i dechovými ve vývojové
řadě od pravěku po současnost. Na základě jednoduchého příběhu, v němž se flétničky brání zlému rohu a prosí
ostatní hudební nástroje o pomoc, měly děti možnost všechny instrumenty také slyšet. Za doprovodu některých
z nich si zazpívaly známé dětské písničky a na závěr si vystavené hudební nástroje zblízka prohlédly.

Na co se děti mohou těšit?
 Přijede za námi Divadélko Koloběžka s pohádkou
„Co malí medvědi o podzimu nevědí?“ (23.10.).
 Proběhne interaktivní výukový program E-liška,
zaměřený na environmentální výchovu. Děti se dozví
něco o životě jedné z našich nejrozšířenějších šelem.
Hlavní roli si zahraje roční mládě lišky obecné (18.10.).
 Na konci září začne kroužek keramiky pro starší děti.
Ti starší se také půjdou podívat do ÚŽFG Liběchov,
kde se pořádají dny otevřených dveří (říjen).
Chrota je strunný hudební nástroj. Děti se formou pohádky
seznámily nejen s ním.

 Připravujeme odpolední akci pro rodiče a děti –
Podzimní tvoření (říjen).
Marcela Steinzová

PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK MODRÁ KOTVA LIBĚCHOV
Letošní léto jsme měli velmi nabitý program. Kromě putovního tábora na řece Ohři a stálého tábora na Harasově
jsme se zúčastnili mezinárodního setkání vodních skautů na Slovensku AQUA 2017. Letošní AQUA se konala
od 6. do 12. srpna na přehradě Sľňava u Piešťan, která se nachází na řece Váh.
Kromě Slováků, kteří tvořili většinu účastníků tohoto setkání, se sem sjeli skauti z Polska, Itálie, Irska, Španělska,
Francie a samozřejmě také z České republiky, kterou zastupovali skauti z Liběchova, Prahy, Chocně a Českých
Budějovic. Počasí bylo krásné a pro účastníky byl nachystaný bohatý program. Navštívili hrad Čachtice, na raftech
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sjeli řeku Váh, překonali překážky lanových aktivit. Dále pro ně byla připravena jízda na plachetnici nebo lekce
šermu, ale učili se také různé společenské tance nebo se zúčastnili opravy venkovního divadla. Program byl navíc
doplněn o různé hry, například o ponožkovou bitvu nebo přenášení syrových špaget: soutěžící je museli ubránit
před protihráči, kteří se jim špagety pokoušeli zlomit.
Každý národ si pro ostatní musel připravit
vystoupení, ve kterém symbolicky představil
svoji zemi. Naše děvčata si nacvičila taneční
vystoupení a divákům předvedla polku a moderní
tanec.
Během setkání na Sľňavě jsme si našli mnoho
přátel. Nejvíce jsme se sblížili se Slováky
a pozvali jsme je v příštím roce k nám do Česka
na celorepublikové setkání vodních skautů
s názvem Navigamus, které se v červnu 2018
uskuteční na přehradě Lipno.
Za přístav Modrá kotva
Bc. Jaromír Kubec – Kaskadér
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Truhlářská provozovna

PRODEJNA
NEBYTOVÉ PROSTORY
k pronájmu

DŘEVOHIT s.r.o., Liběchov
nabízí kvalitní postele z masivu
v různém provedení a barevném řešení.
Dále dodáváme laťové rošty, matrace,
šuplíky pod postel, noční stolky a ostatní

70 – 180 m2

výrobky z masivu dle zadání a dohody.

na adrese

prkénka, palubky, menší desky ze sololitu,

Nabízíme nepoužitý dřevěný materiál:

Liběchov, Rumburská 73



773 224 554

PVC a další materiál.
Vybraný sortiment lze objednat.
V případě zájmu volejte či zašlete mail.
mobilní tel.: 725 589 213, 777 189 923
e-mail:
info@drevopostele.cz
web:
www.drevopostele.cz
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LIBĚCHOV SOBĚ
SPOLEK PRO ZÁCHRANU KOSTELÍČKA
Milí liběchovští spoluobčané,
od vydání posledního zpravodaje, ve kterém jsme psali o našich aktivitách, uplynuly tři měsíce – a za tu dobu jsme
uskutečnili několik akcí, o kterých bychom Vás nyní rádi informovali. Zároveň se krátce zmíníme o projektech,
které připravujeme do budoucna.
Na konci července, od 28. 7. do 30. 7. 2017, jsme v kostele sv. Havla provedli avizovanou likvidaci červotoče
nátěrem dřevěných podlah a nábytku Lignofixem, jehož nákup byl financován ze sbírky liběchovské
římskokatolické farnosti. Tím jsme ukončili tu část ochrany dřevěných ploch kostela, kterou bylo možno provést
svépomocí. V plánu je odborné restaurování dřevěných soch napadených červotočem. V nejbližší době budou dvě
sochy andělů z oltáře odvezeny k ozáření do konzervačního ozařovacího pracoviště ve Středočeském muzeu
v Roztokách u Prahy a poté je čeká odborný zásah v restaurátorské dílně litoměřického biskupství. Oprava bude
financována též z prostředků dárců, kteří přispěli do výše uvedené sbírky.
V červenci a srpnu jsme připravovali podklady k realizaci výstavy,
pojmenované Co neodnesl čas, vzala voda. Výstava, kterou bylo možno
shlédnout v rámci Dnů evropského dědictví v liběchovském zámku, mapuje
historii tohoto objektu od první republiky až do současnosti. Základem
výstavy je velké množství dobových fotografií, včetně unikátních záběrů
zámku a jeho okolí. Doprovodný text uvádí na základě vyprávění pamětníků
i některé dosud méně známé skutečnosti z dějin zámku a zámecké zahrady
a zaznamenává řadu podrobností o jejich rekonstrukci, včetně údajů
o restaurování soch, o asijských sbírkách Náprstkova muzea, o kulturních
aktivitách nebo workshopech pořádaných na zámku a v zahradě. Nakonec
připomíná fatální povodeň v roce 2002. Expozici navíc doprovázejí Obálka knihy, kterou spolek vydal
medailonky několika významných osobností Liběchova.
v srpnu tohoto roku.
Koncem srpna byla vydána naše první kniha Liběchovský kostelíček na viniční hoře. Publikace je završením jedné
z činností spolku, totiž opravy hrobů na liběchovském hřbitově, do kterých byly nedůstojně přeneseny ostatky
liběchovských pánů z krypty kostelíčka. Součástí oprav byla také instalace důstojného památníku, který byl
veřejnosti představen při loňském Svatohavelském posvícení.
O víkendu 9. – 10. 9. 2017 jsme již podruhé zorganizovali Dny evropského dědictví v Liběchově, kterých se letos
zúčastnilo více než 500 návštěvníků. Velice děkujeme rodině Homolkových a panu Prokopcovi, že nám umožnili
uspořádat v liběchovském zámku a zámecké zahradě a také v Rašínově včelíně komentované prohlídky pro
veřejnost. Zámecká sala terrena a hudební sál poskytly krásné prostory také pro doprovodné kulturní programy:
pořad Milana Svobody Odkrývání dobře utajených houslí, který byl vzpomínkou na Miroslava Horníčka, a koncert
mělnického vokálního sboru Chrapot.
Součástí Dnů evropského dědictví byla beseda, která se pod názvem Kostelíček – věc veřejná uskutečnila rovněž
v hudebním sále zámku. Zahájily ji přednášky historiků Doc. PhDr. Jana Kiliána, Ph.D., a PhDr. Vítězslava
Štajnochra, Ph.D. Následoval příspěvek starostky města Ing. et Mgr. Vladimíry Zralíkové, popisující aktuální fázi
majetkového převodu kostela na město, a příspěvek Mgr. Renaty Špačkové o úspěšné revitalizaci varhan v kostele
sv. Petra a Pavla v Mělníku. Příspěvek Václava Klimeše zachytil třicet let trvající rekonstrukci kaple Zjevení Páně
ve Smiřicích a Ing. arch. Štefan Zifčák promluvil o urbanistickém začlenění kostelíčka do města.
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Slibovali jsme si, že z následující diskuse již vzejde bližší vize o budoucím využití kostela a architektonickém
záměru jeho opravy a také o tom, zda je potřebná komplexní projektová dokumentace. Zatím je však zřejmé, že
konkrétnímu řešení musí předcházet ještě mnohá rozhodnutí a jednání, do kterých by měli vstoupit především
odborníci, svou představu by ale měla vyslovit i veřejnost. Proto bychom v započaté diskusi chtěli dále pokračovat
a rozvíjet ji tak, aby na jejím konci stál dobře připravený projekt, který pomůže vrátit kostelíček zpět do života.
V nejbližší budoucnosti se mimo jiné jeví jako důležité, aby se zastupitelé města a členové spolku domluvili na
vhodné formě vzájemné spolupráce.
Na členské schůzi spolku konané 3. 9. 2017 jsme s potěšením mezi sebe přijali dva nové členy spolku, manžele
Postlovi. Dále jsme odsouhlasili, že podpoříme sbírku liběchovské římskokatolické farnosti na opravu zvonu
v kostele sv. Havla. Během Dnů evropského dědictví již bylo do sbírky darováno 15 116 Kč.
A jaké máme plány? Chceme dále svými
aktivitami přispívat k tomu, aby byl
Liběchovu navrácen status kulturního města.
Doufáme, že s Vaší podporou a ve
spolupráci s okolními obcemi se to podaří.
Budeme nadále pokračovat v již zavedených
kulturních akcích spolku. Nově, ve
spolupráci s občanským sdružením VEKAP,
bychom se rádi podíleli na znovuvybudování
cesty spojující Vehlovice s Liběchovem přes
vinice
a
spolu
s
liběchovskou
římskokatolickou farností chceme obnovit
tradici Svatodušních poutí.
Paní Ludmila Klimovičová, vedoucí zámeckého areálu v letech 1995–
2004, přebírá z rukou pana Josefa Homolky originální skleněný střevíček
z dílny Ing. Miroslava Liederhause. Spolek jí tímto děkuje za podporu a
obětavou pomoc. Zároveň chce připomenout také úsilí, které paní
Klimovičová věnovala zámku a obnově zámecké zahrady.

Velice děkujeme všem pomáhajícím
přátelům, podporovatelům a našim rodinám.
Členové spolku Liběchov sobě –
Spolku pro záchranu kostelíčka

Regionální muzeum Mělník
náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
příspěvková organizace Středočeského kraje

ŘÍJEN 2017 – výběr z akcí

www.muzeum-melnik.cz

22. 9. – 29. 10. 2017 KYBERPROSTOR VČERA A DNES – výstava z cyklu sociálně preventivních projektů. Rizika
virtuálního světa a kyberšikany. Ve spolupráci s Prevencí kriminality města Mělník a dalšími subjekty.
3. 10., 10:00 – 18:00 hod. KONFERENCE SV. LUDMILA, JEJÍ DOBA A ODKAZ – veřejnosti přístupná konference ve
spolupráci s městem Mělník a SOkA Mělník.
18. 10., 17:00 hod. HOUBY DEŠTNÝCH PRALESŮ – přednáška Mykologického kroužku Mělník v kavárně muzea.
13. 10. – 5. 11. SVĚT Z KARTONU – výstava kartonových modelů a jiných děl modeláře Marka Suchého.
21. 10., od 10:00 hod. MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE – komentovaná prohlídka lokality Hradsko
(kat. ú. Sedlec u Mšena) s archeoložkou PhDr. Alenou Veselou. Sraz účastníků v 10:00 hod. přímo na Hradsku.
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Fotografické výstavy v letním období
Na období letních prázdnin připravila knihovna výstavy dvou liběchovských fotografů s cílem zprostředkovat
občanům i návštěvníkům města nevšední pohled na Liběchov a jeho okolí. Každý z nich má svůj osobitý rukopis
a přistupuje k fotografování jinak. Dovolte nám několik slov o autorech, ještě o nich určitě uslyšíte.

Kamil Pecinovský - nebe | peklo | liběchov
Pokud byste někdy šli pozdě večer nebo
velmi brzy ráno na procházku a potkali
postavu
ověšenou
fotoaparátem,
objektivy, stativem, reflektory a dalšími
pomůckami, bude to určitě Kamil
Pecinovský. Jeho specialitou jsou noční
fotografie – oblohy rozzářené hvězdami
s obrysy starých budov, netradičně
osvětlených památek, ale i syrová krása
industriálních objektů. Autor často
experimentuje s dlouhou dobou osvitu,
speciálním světlem kreslí po předmětech
a budovách, neváhá fotit i za podmínek,
kdy my ostatní raději sedíme někde
pěkně v teple nebo spíme.
V jeho portfoliu jsou i snímky notoricky známých průmyslových objektů, které však jsou pod jeho úhlem pohledu
zvěčněny ve zcela jiném světle, než je běžně vnímáme. Za zmínku stojí, že Kamilovy snímky nejsou nijak
počítačově upravené – zobrazují autentickou, jen precizně vyfocenou skutečnost. Autor profesionálně fotí
technologické a průmyslové celky, rád se věnuje fotografování lidí a mezi jeho koníčky patří i velmi náročný hon
za fotony: astrofotografie.

Břetislav Tureček - URBEX CZ27721
Srpnová výstava nesla podtitul „Krása
zániku“. Urbex (urban exploration
neboli zkoumání města) je fenoménem
dnešní doby, i když samozřejmě
svébytná romantika opuštěných staveb
lákala fotografy už mnohem dříve.
Autor
fotografií,
jinak
novinář
a vysokoškolský učitel Břetislav
Tureček sám sebe nazývá amatérským
fotografem. Jeho snímky však můžeme
považovat za amatérské jen v tom
ohledu, že neslouží jako zdroj příjmů.
Břetislavovou vášní jsou dlouhodobě
neužívané, chátrající objekty a stavby,
které zachycuje v okamžiku rozpadu.
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Nejde však o moralizující pohled na zpustlý majetek, ale právě o zachycení stavu, který se dříve či později stane
minulostí. U některých domů zkáza ještě více pokročí, jiné jsou naopak opravovány. Důležitý je ten moment,
zachycující náladu zániku, a samozřejmě talent autora vyzdvihnout její půvab. Neboť i propadlá střecha, rozbitá
okna a dávno nepoužívané předměty denní potřeby pod vrstvami prachu a pavučin své osobité kouzlo mají.

Pokud byste měli zájem o originální fotografii Liběchova či jeho okolí, oba fotografové jsou
ochotní pro vás nechat profesionálně vytisknout vybraný snímek ze svých archívů.
Na závěr výstav proběhla dernisáž s aukcí vystavených snímků, před kterou se autoři dohodli, že
výtěžek kompletně věnují na opravy Papouškova mlýna. Všem návštěvníkům a zejména dražitelům
velmi děkujeme! Obě výstavy (včetně tisku fotek) byly realizovány ve vlastní režii autorů.
Knihovna je stále otevřena každou středu
od 16 do 19 hodin.
Aktuální akce sledujte nejlépe na
Facebooku: Knihovna Liběchov.
Eva Fričová, GSM: 603 313 439

Čertovy hlavy v Želízích
Výtvarný umělec a performer pan profesor Miloš Šejn (nar. 1947), pedagog Akademie výtvarných umění v Praze,
se v létě roku 2011 účastnil několikadenního workshopu studentů AVU a jejich pánů profesorů na liběchovském
návrší s kostelíkem sv. Ducha. Následující text (zde částečně zkrácený) o Levého „Čertech“ stal se součástí
sborníku z workshopu.
Takzvané Obří hlavy u Želíz od Václava Levého z let 1841–[1845] jsou tradičně spojovány s ďábelskou tematikou
a dodnes se jim, a to i v odborné literatuře, říká Čertovy hlavy. Toto 11 metrů vysoké, 11 m široké a 6 m hluboké
sousoší, vytesané do dvou odloučených pískovcových bloků okrajového skalního masivu ve stráni nad údolím
Liběchovky, je však mnohem pozoruhodnějším dokladem myšlení své doby. Doby, kdy se v okruhu Antonína
Veitha, tehdejšího majitele liběchovského panství, soustředila řada myslitelů a také blouznivců, mimo jiné
František Matouš Klácel (1802–1882), český básník, novinář, filozof a kněz. Jeho jméno se dnes v souvislosti
s Liběchovem spojuje především s areálem Klácelka, jehož plastickou výzdobu Václav Levý vytvořil v letech 1845
až 1846. Na vzniku své zamýšlené pracovny se Klácel sám ideově i vlastní rukou podílel. S poustevnou možná
souvisejí mimo jiné i první náčrtky Klácelovy Dobrovědy, vydané roku 1847.
Václav Levý rozhodně znal i Klácelovu starší práci, Lyrické básně z roku 1836. Jednak prostřednictvím knihovny
liběchovského zámku, jednak z osobního kontaktu s básníkem. Většina těchto Klácelových básní musela být
mladému Levému velmi blízká a pravděpodobně formovala jeho osobní mytologii, tak velmi duchovně
orientovanou. Hluboce jej oslovila, ať už svým ústředním tématem pokání (Metanoeite 1) nebo kazatelským
laděním, směšujícím rysy české romantické poezie s viděním krajinných prvků jako fantazijní srostlice etického
odkazu biblické, egyptské a zejména antické mytologie. [...] Zdá se možné, že do detailů Levého obřích hlav se
dosud nikdo opravdu nezadíval.
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Z dobových vyobrazení i ze současných znalostí
příslušné ikonografie je zřejmé, že se jedná
o zobrazení mužské hlavy divokého vzezření
s bohatým vousem a o až výhružně se smějící
ženskou hlavu se složitou, ale typicky antikizující
pokrývkou hlavy. Stejně i jiskrný, šesticípými
hvězdami podpořený pronikavý, spalující pohled
obou bytostí ukazuje, že tématem zobrazení by
pravděpodobně mohl být dvojportrét Dia
a Minervy nebo Héry.2

Božské Hvězdy Antického Olympu
pronikají skalami a kořeny stromů až k podzemním trhlinám.
Kapilárami vod se spojují s tělem Vltavy / Labe v obraze
nekonečné Lásky.
Její tušitelná podoba je neuchopitelná jako náš život.
Miloš Šejn
Samozřejmě dosud neznáme přímou
obrazovou či grafickou předlohu, podle
níž Levý pracoval, možná to však není až
tak důležité. Rozhodující tu asi byla
imaginativnost zvoleného detailu krajiny,
literární naladění a možné způsoby
otevřeného výkladu Klácelovy básně
Důvěra nábožného. Historický odkaz
k antické mytologii pak ukazuje i na
možnost chápání specifické morálky
v podobě lásky otce a dcery či bratra
a sestry a též gigantické propojení
lidských a krajinných rysů jako odrazu
průniku božské lásky do našeho světa.
Levého a Klácelova mysl tu pozoruhodným způsobem dosáhly syntézy starověku s křesťanstvím na bázi ryzí,
specifické podoby středoevropského romantismu a osvícenství. Zejména Levý pak vytvořil něco, co souměřitelně
rozvíjí zvláště italskou, francouzskou a německou linii manýrismu a baroka a spolu s místní tradicí nachází svou
dobově čitelnou a nezaměnitelnou osobní vizi a její obraz v uměleckém díle. [...]
-jk- září 2017
________________________________
Poznámky (doplnil -jk-):
1) Metanoeite! Změňte se! Zlepšete se, abyste byli blaženi zde na tomto světě! Sokrates.
2) Antičtí bohové a bohyně.
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OSLAVA 70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SK LIBĚCHOV
V letošním roce si fotbalisté připomněli 70. výročí založení SK Liběchov. Oslavy byly naplánovány ihned po
skončení fotbalové sezóny na sobotu 24. června. Předseda sportovního klubu Štěpán Hladký spolu s dlouholetým
předsedou, hráčem a funkcionářem Miroslavem Slavíkem a dalšími členy Juliem Mikou a Františkem Dudou
připravili celodenní, nejen sportovní program pro všechny generace. Každý oslovil svoji generaci přátel a
spoluhráčů a výsledkem bylo příjemné shledání fotbalistů i po několika letech. Ti, kterým to věk a zdraví dovolilo,
se dokonce zúčastnili přátelských zápasů. Pro všechny návštěvníky bylo připraveno posezení pod zahradním
stanem, které zapůjčil pan Jiří Prokopec, a hned dvě místa s občerstvením. V areálu hřiště a kempu byly vyvěšeny
nástěnky s fotografiemi, mapujícími různá období z minulosti SK Liběchov, které se setkaly s velkým zájmem.
Zápasový program odstartovali ti nejmladší. Družstvo přípravky s hráči ve věku do 10 let nastoupilo za zvuku
hymny Champions league proti sousedům z Vehlovic. Herně byli sice lepší hosté, ale všechny děti si zápas užily
a dětské šampaňské po zápase teklo proudem. Kulisu „velkých“ fotbalových zápasů navodily i předzápasové
a poločasové rozhovory na mikrofon s hráči i trenéry, které po celý den moderoval Štěpán Hladký. Následoval
společensky určitě nejhodnotnější zápas. K utkání nastoupili hráči starých gard nad 50 let. Liběchovský tým
sestavil Julius Miko, kterému se podařilo svolat opravdu velký počet svých bývalých spoluhráčů i protihráčů z řad
Vehlovic, které dal dohromady Tomáš Brož. I když šlo především o společenskou událost, při hře byl znát
sportovní duch a nikdo nechtěl být na straně poražených. Vítězství nakonec slavili výrazně mladší vehlovičtí
v poměru 4:2, ale hromadné pozápasové focení všech zúčastněných svědčilo o přátelské atmosféře. I další zápas
měl společenský a hlavně symbolický charakter. Jednalo se totiž o „opakování“ historicky prvního zápasu SK
Liběchov, který se odehrál 25. května 1947 proti týmu Sokola Střížovice. Tentokrát proti sobě nastoupili staré
gardy obou týmů s hráči nad 35 let. Liběchovský tým byl sestaven z hráčů, kteří při oslavách 60. výročí tvořili „A“
mužstvo. Vyrovnaný zápas po výsledku 2:2 rozhodly až pokutové kopy, ve kterých byli nakonec úspěšní domácí.
Stejně jako při oslavách před deseti lety i tentokrát došlo na ocenění zasloužilých hráčů a činovníků SK Liběchov.
Slavnostního ceremoniálu se zúčastnila i starostka města paní Vladimíra Zralíková, která oceněným předala
pamětní medaile města Liběchov, čestná uznání pak za SK předávali Miroslav Slavík a Štěpán Hladký.
Oceněni byli Miloslav Veselý, Jan Novák, Miroslav Svoboda,
Oldřich Popelínský, Rudolf Anděl, Zdeněk Šesták, Rudolf
Šesták, Vladimír Horský, Jan Vegh, Jan Růžička, Luboš
Boštík, Julius Chaloupka a Václav Řízek. Všichni projevovali
upřímnou radost i dojetí. Závěrečné poděkování patřilo panu
Miroslavu Slavíkovi, který byl oceněn už před deseti lety, ale
neustále pro SK vykonává záslužnou činnost.
Program pak pokračoval zápasem mladších žáků do 12 let.
Pozvaný soupeř z Vojkovic na poslední chvíli svou účast
odvolal, a tak se opět hrálo derby Liběchov – Vehlovice.
V odpoledním vedru to bylo pro všechny chlapce náročné.
Sportovním vrcholem pak bylo utkání mužů, ke kterému si
liběchovští pozvali účastníka krajských soutěží FC Mělník.
Hráči obou týmů předváděli skvělou hru a vítězství nakonec
slavili zkušenější hosté.
Na oslavy navázala večerní taneční zábava v areálu kempu.
K tanci a poslechu hrála skupina Jack Daniels Band ze Štětí.
Všichni si pochvalovali celodenní program, organizaci,
a především radost ze setkání s přáteli, které viděli opět po
dlouhých letech. Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Štěpán Hladký

Předávání čestných uznání a pamětních medailí.
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HISTORIE SK LIBĚCHOV
Krátce po první světové válce, v roce 1922, to byli převážně němečtí sportovci, kteří začali v Liběchově
provozovat kopanou. Po několika letech tento německý klub přesídlil do Želíz pod názvem DFK Liboch-Želízy.
V Liběchově se vytvořil i český klub SK LIBĚCHOV, který však měl potíže sehnat své hřiště. Statkář a starosta
obce Ing. Homolka, který vlastnil nejlepší pozemky, odepřel sportovcům propůjčit kus louky (nynější hřiště). Tito
fotbalisté po dva roky hráli kopanou jen na cizích hřištích. Současné hřiště upravili Němci za okupace v roce 1939.
Po druhé světové válce se v celém mělnickém okrese vytvářely nové fotbalové kluby. SK Liběchov v té době
tvořili převážně mladí nadšenci bez prostředků a jakéhokoliv inventáře. 11. května 1947 byl zvolen první výkonný
výbor, a první finanční prostředky, které se získaly veřejnou sbírkou, byly okamžitě použity na zakoupení nových
dresů a štulpen. V letech 1947–1949 se klub soustředil především na vybudování svého zázemí: odvodnění
a udržování kvalitního hřiště s novými dřevěnými bránami a novými sítěmi a stavbu nových, rovněž dřevěných
kabin. Finanční prostředky na tuto činnost získával klub výhradně z veřejných sbírek a pořádáním tanečních
zábav. V roce 1948 se SK Liběchov sloučil s místní sokolskou jednotou a vznikl tedy klub SOKOL LIBĚCHOV –
oddíl kopané. Oddíl pravidelně hrál okresní soutěže a přebory ve všech věkových kategoriích a v některých
ročnících i s „B“ mužstvy.
Od počátku šedesátých let se v areálu okolo hřiště postupně budoval autocamping, dokončený v roce 1964.
V témže roce byly vystavěny nové, dodnes sloužící zděné kabiny, namísto původních dřevěných z roku 1948.
Veškeré práce, s výjimkou odborných, prováděli místní členové Sokola výhradně v Akci Z. Na této výstavbě,
která dala dnešnímu areálu konečnou podobu, má hlavní zásluhu pan Ladislav Lipnický, který již jako hráč
působil v různých funkcích výboru, později se stal předsedou TJ Sokol Liběchov a také tajemníkem Okresního
fotbalového svazu, kde působil až do roku 2000.
Po roce 1989 se klub nestal členem znovu obnovené Tělocvičné jednoty sokolské a byl nucen se s touto organizací
soudně vypořádat. V roce 1999 se klub vrátil ke svému původnímu názvu SK LIBĚCHOV.
Podle kroniky SK Liběchov z let 1947–1977, psané panem Vladislavem Heroutem.

Společná fotografie starých gard Liběchova a Vehlovic hráčů nad 50 let při letošních oslavách jubilea klubu.
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FOTBALOVÝ ODDÍL SK LIBĚCHOV

www.sklibechov.cz

Fotbalisté SK Liběchov vstoupili do nové sezóny hned se třemi týmy: družstvem starší
přípravky s hráči do 10 let věku, družstvem mladších žáků do věku 12 let a s tradičním
družstvem mužů. Po loňském vydařeném experimentu se sdruženým týmem žáků Liběchova a Vehlovic se oba
kluby dohodly vést v letošní sezóně týmy mladších žáků odděleně, s předpokladem, že k opětovnému spojení
dojde v následující sezóně, avšak již v kategorii žáků starších. Se začátkem školního roku vzrostl také zájem
nových dětí o fotbal, což trenéry mládežnických týmů, Štěpána Hladkého a Františka Dudu, velmi potěšilo.
S narůstajícím počtem dětí bude však nutné rozšířit i trenérský tým. Nábory malých hráčů probíhají celoročně,
a čím více dětí do týmu přibude, tím lépe.
Tým mužů po loňské úspěšné sezóně, kdy skončil na konečném 3. místě III. třídy, stabilizoval svůj kádr hned
třemi posilami a má opět ambice hrát o nejvyšší příčky soutěže. Start do nové sezóny to zatím výsledkově
nepotvrdil, ale ve vyrovnané soutěži nebude žádný zápas jednoduchý.
Štěpán Hladký

Rozpis zbývajících zápasů pro podzimní část:
MUŽI
MISTRÁK

sobota 23.9.

16:30

TJ Vehlovice – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 1.10.

10:30

SK Liběchov – Čechie Kralupy

MISTRÁK

neděle 8.10.

16:00

TJ Kly „B“ – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 15.10

10:30

SK Liběchov – Sokol Dolany

MISTRÁK

neděle 22.10

10:15

Start Mlékojedy – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 29.10.

10:30

SK Liběchov – Sokol Dřínov

MISTRÁK

neděle 5.11.

14:00

Sokol Jeviněves – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 12.11.

10:30

SK Liběchov – Sokol Čečelice

MISTRÁK

neděle 19.11.

13:30

Kralupy 1901 – SK Liběchov

ml. ŽÁCI
MISTRÁK

neděle 24.9.

14:30

TJ Kly – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 1.10.

15:00

SK Liběchov – TJ Vehlovice

MISTRÁK

neděle 8.10.

13:00

Horní Počaply – SK Liběchov

MISTRÁK

sobota 14.10

12:30

TJ EMĚ Mělník – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 22.10

15:00

SK Liběchov – SK Mšeno

PŘÍPRAVKA
MISTRÁK

sobota 23.9.

11:30

TJ Řepín – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 1.10.

13:00

SK Liběchov – SK Mšeno

MISTRÁK

sobota 7.10.

10:00

TJ Vehlovice – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 15.10

13:00

SK Liběchov – FK Pšovka Mělník

MISTRÁK

sobota 21.10

11:30

Horní Počaply – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 29.10.

13:00

SK Liběchov – FK Neratovice „B“

MISTRÁK

sobota 4.11

10:00

FC Mělník „B“ – SK Liběchov
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KRÁTCE Z ODDÍLU STOLNÍHO
TENISU SK LIBĚCHOV
S nadcházejícím podzimem jako každoročně začínají
regionální soutěže ve stolním tenisu, a to jak žákovských
družstev, tak i družstev dospělých hráčů. Po prázdninách
proto již znovu pilně trénujeme, abychom v soutěži podali
co nejlepší výsledky.
Žáci se scházejí každou středu a pátek od 15.00 do 17.00
hod. v místní sokolovně, kde budeme pokračovat
i v dalších týdnech, podle toho, jak počasí dovolí.
V zimním období se pak tréninky obou družstev jako
obvykle přesunou do tělocvičny ZŠ Liběchov.
Rádi mezi sebou přivítáme nové zájemce o ping-pong
z řad dětí i dospělých. Přijďte se ve středu nebo v pátek
odpoledne podívat na náš trénink, poskytneme Vám
veškeré informace.
Za oddíl stolního tenisu Miloslav Vít.

POVODÍK 2017
V sobotu 17. června proběhl již 7. ročník sportovně-humorného klání obcí z povodí Liběchovky. O putovní pohár
tentokrát bojovalo šest týmů. Líté boje se odehrávaly v liběchovské aleji a v Kempu Zahrada. Počasí nám přálo,
a tak bylo možné uskutečnit i premiéru nové a divácky velice atraktivní disciplíny, nazvané Liběchovka na kánoi,
při které jsme jeli úsek po proudu i proti proudu potoka, což bylo velice náročné.
Po nelítostném zápolení a závěrečném sečtení získaných bodů se
soutěžící týmy umístily v tomto pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sitné
Božíšovice – Boží Voda s Ješovicemi
Liběchov – Kemp Zahrada muži
Učitelé – 2 + 3 = ?
Liběchov – Kemp Zahrada ženy
Liběchov – Kemp Zahrada Mini

Vítězné družstvo neodolalo a oslavilo své umístění částečně
nedobrovolným skokem do bazénu.
Chtěl bych poděkovat Kempu Zahrada za azyl a za možnost
uspořádat akci v jejich zázemí. Už teď se všichni těšíme na příští
ročník, který proběhne 23. 6. 2018. Pokud to vyjde, tak se
napřesrok vypravíme na Sitné.
Další fotografie z letošního Povodíku si můžete prohlédnout na
stránkách www.libechov.cz, respektive na facebooku ve skupině
Povodík.
Kamil Janatka
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Borci z týmu obce Sitné.

Dětský den a Ješovický koláček
Nepříznivé počasí, především vytrvalý déšť, nás letos
přimělo zrušit původní termín Dětského dne
a Ješovického koláčku. Vše jsme si ale vynahradili
v neděli 25. 6., kdy se na nás usmálo přímo ukázkové
počasí. Během slunečného odpoledne děti absolvovaly
úkoly na deseti stanovištích a soutěžily o sladkou
odměnu. Kromě toho bylo pro děti připraveno hned
několik dalších překvapení. Prvním byla jízda na
koních, kterou zajistila paní Jaroslava Kratochvílová.
Hasiči ze Štětí zase předvedli svoje krásné hasičské
auto: děti i dospělé postříkali pěnou a poté i vodou. Nakonec přijel sokolník pan Miloslav Pražák se svými dravci.
Předvedl nám ukázku letu káněte harrisova a došlo i na vtipné kousky, které předváděl krkavec velký. Ve čtyři
hodiny odpoledne pak začala tradiční ochutnávka pekařských výtvorů místních dam a jednoho gentlemana –
Ješovický koláček. Jako každý rok bylo vše výtečné, ale přestože oceňujeme všechny kuchařky a kuchaře, nechali
jsme na stole hlasovací lístek, abychom mohli vyhodnotit nejskvělejší kousek. A jak to dopadlo? V kategorii mužů
jasně zvítězil s českými buchtami Honza Rajman. Kategorii žen vyhrály Eva Malá a Jaroslava Přádová
s pouťovými koláčky ze společné kuchyně. Soutěže se zúčastnily také (v abecedním pořadí): Věra Bejrová
(meruňkový koláč), Jana Dvořáková (krachle), Martina Kutáčová (ovocný koláč se zakysanou smetanou), Petra
Nekvasilová (koláč s ovocem a tvarohem), Maruška Poláková (škvarkové placky), Kateřina Simek (bábovka),
Vlaďka Zralíková (koláč s broskvemi a želatinou).
Za všechny zúčastněné opravdu moc a moc děkuji Jarušce Kratochvílové, panu Pražákovi a štětským hasičům za
ochotu a čas, který Dětskému dni věnovali. A na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří pomohli s organizací
Dětského dne a upekli dobrůtku na Ješovický koláček. Doufám, že se v příštím červnu počasí v Ješovicích
umoudří, nebudeme muset přesouvat Dětský den a sejdeme se opět v hojném počtu.

Olympiáda trochu jinak
V neděli 6. srpna jsme se již podeváté sešli na netradiční akci
Olympiáda trochu jinak. Počasí nám přálo, takže se děti mohly
pěkně vyřádit při podávání sportovních výkonů. Jako každý
rok se jednalo vždy o dvojici úkolů, první klasický a druhý
s handicapem. Pro mimořádný zájem jsme do olympijských
disciplín zařadili i střelbu ze vzduchovky. Zde jsme ovšem
handicapovaný výkon vynechali, děti opravdu nestřílely se
zavázanýma očima. Závěrem si většina dvojic vyzkoušela
siamský běh (běh, při kterém jsou závodníci svázaní nohama
k sobě). V loňském roce jsme zkoušeli běh ve čtveřici a letos
jsme se pokusili o pětici – o běhu se nedalo hovořit, ale chůze
v pětici se povedla a je velkým úspěchem, že nikdo neupadl.
Příští rok se sejdeme na jubilejní desáté olympiádě.
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Pohádkový les
Pohádkový les patří k nejmladším akcím pořádaným Ješovickým poslem, přesto se letos konal již posedmé. Děti
cestu začínaly jako vždy u hájovny, kde jim kocour v botách ukazoval, kudy se mají dát. Vytrvalé deště totiž
způsobily změnu obvyklé trasy. Na lesních cestách stála voda – a kaluže by se s kočárky velice špatně objížděly.
I když celé dopoledne pršelo a ošklivé počasí odradilo mnoho dětí, a dokonce i jednu pohádkovou bytost, na trasu
se vydalo čtyřicet malých účastníků.
Na fotografii vidíte všechny pohádkové bytosti, které nám letos pomáhaly a které do kouzelného lesa zavítaly
z Ješovic, Liběchova a Mělníka. Zleva čert, rytíř, Červená Karkulka, čarodějnice se svou pomocnicí, bílá paní,
víla, kocour v botách, další čert, princezna, hejkal a anděl, v dolní řadě pak Křemílek a Vochomůrka.
Putování Pohádkovým lesem
2017 se bohužel už nemohl
zúčastnit vlk, který má
bolavé nohy. Na závěr patří
veliké díky všem, kteří
pomáhali pobavit dětské
dušičky. Příští rok se těším
na viděnou u dalšího,
v pořadí
už
osmého
Pohádkového lesa!
Text a foto v rubrice
Vlaďka Zralíková

KRÁTCE Z JEŠOVIC

V LISTOPADU VÁS SRDEČNĚ ZVEME KE

V sobotu 19. srpna se konal
NOHEJBALOVÝ TURNAJ, kterého se
zúčastnili ješovičtí muži a chalupáři.

DVĚMA TRADIČNÍM AKCÍM:
7. listopadu

FOTBALOVÝ TURNAJ se uskutečnil 3.
září. Své síly při něm poměřila dvě družstva
z Ješovic a jedno smíšené družstvo
z Liběchova a Štětí.

Lampionový průvod

30. listopadu Tvoření adventních věnců

Liběchovský zpravodaj v tištěné podobě je doručován zdarma do všech domácností Liběchova a Ješovic.
Elektronická verze aktuálního zpravodaje i starších vydání je ke čtení i ke stažení na internetových stránkách obce
www.libechov.cz v sekci „Liběchovský zpravodaj“.
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA LIBĚCHOVSKÉHO ZPRAVODAJE BUDE 10. LISTOPADU 2017.
Příspěvky a obrazové přílohy (v minimálním rozlišení 300 dpi, tj. 1200 x 1600 obr. bodů)
je možné zasílat na e-mail libechovsky.zpravodaj@libechov.cz.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Liběchovský zpravodaj  číslo registrace: MK ČR E 10681 Vydává: Zastupitelstvo města Liběchov
IČ: 237019 Náklad 400 ks – zdarma.
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POKRAČOVÁNÍ ZÁPISU Z ROKU 1981 PŘÍŠTĚ
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