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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
léto a doba dovolených jsou v plném proudu a mnozí z Vás se jistě těší na dny zaslouženého volna. Jsem ráda, že
Vám právě v tomto období mohu sdělit několik aktuálních informací, mezi kterými převládají pozitivní zprávy.
 Město Liběchov získalo dotaci na rekonstrukci sokolovny, více se dozvíte v článcích na stranách 2 a 5.
 Na základě jednání, které se uskutečnilo 11. 6. 2018 v Národním muzeu, bude zastupitelstvo města na svém
mimořádném veřejném zasedání 18. 6. projednávat a schvalovat smlouvu o smlouvě budoucí ve věci koupě
kostela sv. Ducha a sv. Hrobu (kostelíčka).
 Probíhají tyto stavby: budují se odborné učebny v ZŠ a MŠ Liběchov, zatímco jiná firma tamtéž rekonstruuje
tělocvičnu; pokročila také stavba přechodů pro chodce na silnici č. 9 v místech u hřbitova a u Akademie věd
a pracuje se na fasádě obchodního střediska (Turnhalle).
 Byla dokončena kompletní rekonstrukce stodoly v bývalém areálu lesní správy.
 Křižovatka v centru obce (u restaurace Beseda) byla upravena tak, aby se zde zvýšila bezpečnost chodců: bylo
provedeno nové vodorovné dopravní značení a instalována betonová svodidla, tzv. city bloky. U silnice na Štětí
byly tři jízdní pruhy zredukovány na pruhy dva.
 V pondělí 18. 6. začala na Boží Vodě pokládka kabelů nízkého napětí do země.
 Dne 6. 6. se uskutečnilo veřejné projednání územního plánu s dotčenými orgány, které se do 25. 7. 2018
k návrhu vyjádří. V návaznosti na tato vyjádření, resp. jejich obsah, budou následovat další kroky; projednání
územního plánu s veřejností je plánováno na září, termín však zatím není pevně stanoven.
 Většina dotčených orgánů i majitelů pozemků se již vyjádřila k návrhu komplexních pozemkových úprav. Jsou
zpracovávány dvě studie úprav centra a obě budou v září představeny veřejnosti.
 V květnu vešlo v platnost
nové nařízení Evropské komise
o ochraně osobních údajů
(GDPR, angl. General Data
Protection Regulation), které
opět navýšilo v současné době
již neúnosnou byrokracii.
Prosíme proto o shovívavost při
úředních jednáních, kterých se
nové nařízení dotýká.
Všeobecné volby do zastupitelstev obcí byly vyhlášeny na
termín 5. – 6. října 2018.
Fotografie na této straně byla
pořízena 4. 6. 2018 při Dnu bezpečí
z plošiny požárního vozu.

LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 3/2018
1

 Akce v uplynulých dvou měsících: ples Vítání jara v sokolovně, Den Země v Liběchově a Ješovicích, pálení
čarodějnic na Kostelíčku, Májový turnaj ve stolním tenisu, Dětské rybářské závody, Vítání občánků, Svatodušní
pouť, Den dětí v Liběchově i v Ješovicích, Den bezpečí se složkami IZS, Běh pro mír.
V létě a v září se uskuteční: Rozloučení s žáky 9. třídy základní školy (šerpování) a s budoucími prvňáčky (21. 6.
v sokolovně), Povodík (23. 6. v Sitném), Olympiáda trochu jinak v Ješovicích (18. 8.), Dostaveníčko s Bonusem
1. 7. a 18. 8. v sokolovně, Dny evropského dědictví v Liběchově (8. – 9. 9.) a Pohádkový les v Ješovicích (16. 9.).
Přeji Vám všem krásné léto a těším se na viděnou při některé z připravovaných akcí!
Ing. et Mgr. Vladimíra Zralíková, starostka města Liběchov

Opravy silnic
Ve městě máme dvě velice frekventované silnice, a to I/9 (ulice Pražská a Rumburská) a II/261 (ulice
Litoměřická). Stejně jako jiné obce v podobné situaci, nemá bohužel ani město Liběchov žádnou pravomoc
k tomu, aby mohlo jakkoli ovlivnit rozsah a termíny oprav a úprav těchto silnic. Můžeme jenom podat podnět,
avšak další vyřizování celé záležitosti je pouze v kompetenci ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) a KSÚS (Krajské
správy a údržby silnic), které opravy zajišťují a při jejich plánování se řídí svým dlouhodobým harmonogramem.
Uzavírky silnic povoluje odbor Krajského úřadu Středočeského kraje. Ten také určuje termíny po domluvě s ŘSD
a KSÚS. To, že se nyní podařilo na jedny semafory zkoordinovat opravy obou silnic, je proto mimořádná věc.
Zmíněné zásahy zlepšily průjezd městem: vyrovnání nerovností vozovky totiž zmenšuje hluk a překreslení
vodících pruhů zase sníží nebezpečí především pro chodce na chodníku u prodejny potravin. Bezpečnost chodců
se dále zvýší po dokončení nových přechodů u hřbitova a u Akademie věd.
V. Zralíková

Sokolovna už brzy v novém

Voda pro Liběchov a okolí

S radostí mohu zopakovat informaci obsaženou již
v přehledu nejdůležitějších událostí uplynulých týdnů:
městu Liběchov se podařilo získat dotaci na rekonstrukci
místní sokolovny. Stavební práce budou zahrnovat zateplení
fasády a střech a také výměnu oken. Přestože sokolovna
není památkově chráněnou budovou a nenachází se ani
v ochranném pásmu zámku, vnímá vedení města tuto stavbu
jako architektonicky významnou. Zavazuje nás i umístění
budovy v bezprostřední blízkosti centra města, a proto jsme
při přípravě projektové dokumentace tento fakt zohlednili
a naplánovali jsme kroky, které se u budov, jež nejsou
kulturními památkami, zpravidla neprovádějí. Jde především
o nové přesazení oken blíže vnějšímu plášti budovy, aby
nevznikaly nepřirozeně hluboké otvory, připomínající
střílny. Budou zachovány veškeré architektonické prvky
fasády (římsy apod.) a obnoví se všechny původní vstupní
dveře v čele budovy, také drsnost omítky bude vyšší. Tento
postup, který respektuje historický význam sokolovny,
vnímají pozitivně i pracovnice památkové péče jak
z Mělníka, tak z Prahy, s nimiž se kvůli této problematice
vedení města sešlo.

Horké počasí s malým množstvím srážek
způsobuje na mnoha místech České republiky
sucho. Také u nás klesá hladina vody ve studni,
a o to naléhavěji pociťujeme povinnost pitnou
vodu chránit. S problematikou provádění vrtů
v blízkosti naší spodní vody jsme čtenáře
zpravodaje seznámili v podrobném článku již
minule. Mezitím se na zámku v Mělníku konalo
setkání s vládou ČR (28. března), při němž
starostka města o situaci informovala předsedu
vlády A. Babiše i ministra životního prostředí.
Dobrovolný svazek obcí Boží Voda poté
oficiální cestou odeslal k rukám pana ministra
Informaci o potenciálním závažném negativním
ovlivnění životního prostředí a možném
protiprávním nakládání s podzemními vodami,
Podnět k provedení vrchního vodoprávního
dozoru a Podnět k provedení kontroly na úseku
geologických prací.
Takové je aktuální dění v oblasti, o níž jsme se
rozhodli informovat občany průběžně.
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Sběrné místo, velkoobjemový odpad a bioodpady
Jak jsme již uvedli v minulých číslech tohoto zpravodaje, v areálu technických
služeb Liběchov (bývalá lesní správa) je po dohodě s pí. Dvořákovou (702 136
427) nebo s p. Janovským (777 660 855) v pracovní době možné odevzdat
velkoobjemový odpad. Dříve se sběr organizoval jen dvakrát ročně, nyní je
služba dostupná po celý rok. I nadále však platí, že velkoobjemové kontejnery
slouží všem občanům Liběchova a Ješovic za podmínky vzájemné ohleduplnosti,
a není proto dovoleno využít je pro odpady vznikající při podnikatelské činnosti,
ale ani při kompletním vyklízení rodinných domů. Dále upozorňujeme, že bez
doprovodu zaměstnanců města je vstup i vjezd do zadního areálu technických
služeb zakázán.

PITNÁ VODA
V DOBĚ SUCHA
S horkým letním počasím
a minimem srážek přichází
každoročně i hrozba sucha.
Více než kdy jindy je proto
potřeba šetřit pitnou vodou.
Apelujeme na občany
Liběchova i rekreanty, aby
byli uvážliví při napouštění
bazénů a zalévání zahrad.

V areálu lze mimo velkoobjemový odpad odevzdat také nebezpečný odpad
(barvy, ředidla, oleje) a dále elektroodpad. Pro elektroodpad platí totéž co
pro velkoobjemový odpad. Není možné, aby jeden občan donesl 23 televizorů za
rok na úkor ostatních.
U bioodpadu zůstávají beze změny dvě hlavní místa k jeho odevzdání: jeden
zelený kontejner je umístěn v liběchovské aleji u hřiště a druhý v Ješovicích na
návsi. Po osobní domluvě se zaměstnanci technických služeb je možný také svoz
bioodpadu. Tuto pomoc nabízíme především seniorům a osobám
hendikepovaným, a prosíme proto občany, aby této služby nezneužívali. Termín
individuálního svozu bioodpadu se přizpůsobí vytíženosti pracovníků
technických služeb, protože naší prioritou zůstává údržba veřejných prostranství
(sekání trávy apod.). Děkujeme za pochopení.
Jan Rodr, místostarosta města

K zalévání používejte
hlavně dešťovou vodu, jde
o nejpřirozenější zdroj
vláhy pro rostliny!

Den Země letos propojil město
Oslavy Dne Země připadly v Liběchově tentokrát na sobotu 28. dubna. Po
školním hřišti a stromořadí u křížové cesty, které brigádníci upravovali
v uplynulých letech, padla tentokrát volba znovu na liběchovskou alej.
Nezůstalo však jen u běžného jarního úklidu, jaký se zde v minulosti
prováděl už vícekrát. Hlavním úkolem bylo proklestit průchod mezi alejí
a sokolovnou, aby zde později mohla vzniknout nová stezka, která propojí
Rumburskou ulici s centrem obce a zkrátí také cestu od sokolovny ke hřišti.
Skupině dobrovolníků z řad zastupitelstva, místních spolků i jednotlivců,
kterým není lhostejný vzhled Liběchova, se za jediné dopoledne podařilo
vytvořit v dosud neprostupném porostu dostatečně široký průchod, který
pěším zpříjemní a usnadní pohyb po obci, zatížené stále silnější
automobilovou dopravou.
Dokončení stezky si vyžádalo také přemostění potoka i vodoteče po straně aleje. Dva bytelné dřevěné můstky
vystavěl Ing. Pavel Dostál. První z nich se v aleji objevil brzy po brigádě, druhý můstek pod sokolovnou, opatřený
zábradlím, stojí od konce května. Zbývají sice ještě poslední terénní úpravy, ale již v tuto chvíli nová cesta nabízí
dobré spojení mezi dvěma donedávna oddělenými lokalitami. Ve dnech, kdy sluncem rozpálené ulice lemují kvůli
frézování vozovky dlouhé kolony aut, je tento nový průchod doslova záchranou.
Městský úřad Liběchov
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Zprávy o dotacích a dalších chystaných projektech
V tomto článku Vám opětovně přinášíme aktuální informace o projektech, které jsou buď ve fázi příprav, nebo již
ve fázi realizace. V jarních měsících odstartovalo hned několik projektů, o nichž Vás dlouhodobě informujeme.

ŠKOLA
Město Liběchov získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na Rekonstrukci ZŠ
Liběchov: rozšíření a zkvalitnění výuky v celkové výši 11,2 mil. Kč. Realizace této akce běží od přelomu května
a června a předpokládáme, že potrvá do listopadu 2018. Předmětem projektu je vybudování odborných učeben:
jazykové, počítačové, učebny přírodních věd, cvičné kuchyňky, dílen a venkovní učebny s cvičnou zahradou,
úprava okolí školy a wifi konektivita. Rekonstrukce školy je úzce spojena s projektem výstavby nové mateřské
školky a provádí ji stavební firma Šikner z Mělníka, která vyhrála výběrové řízení na zhotovitele. V měsíci květnu
se konalo výběrové řízení na vybavení odborných učeben nábytkem v hodnotě cca 1,9 mil. Kč a na zajištění plné
konektivity školy – pokrytí internetem a kamerovým systémem – v podobném finančním rozsahu.
Výsledek dotace z ITI Praha (Integrované územní investice)
na projekt Vybudování a zkvalitnění kapacit MŠ
Liběchov ještě není oficiálně znám. Čekáme již rok. Ačkoli
byl náš projekt už vyhodnocen a schválen k financování,
čeká se na vyhodnocení všech projektů. Dle informací
řídícího orgánu ovšem podpořen nebude pro nedostatek
finančních prostředků v programu (nedostane se na všechny,
kdo podali své žádosti), a skončíme tedy jako náhradník.
Abychom zvýšili šance našeho města na získání financí,
podali jsme žádost na školku ještě do programu místní akční
skupiny MAS Vyhlídky. A dále ji plánujeme podat
opětovně do programu ITI, kde se předpokládá výzva v září.
V květnu byla zahájena rekonstrukce tělocvičny ve škole. Výběrové řízení vyhrála firma Limpa, s. r. o.,
z Roudnice nad Labem.
Aby vůbec bylo možné uskutečnit stavbu takového rozsahu, kdy náklady převyšují roční rozpočet obce a dotační
peníze přicházejí na základě žádostí o platbu postupně, vyjednalo město úvěr u Komerční banky ve výši 20,6 mil.
Kč na předfinancování.
PŘECHODY PRO CHODCE
Od května se budují také oba plánované přechody pro chodce – u hřbitova a u Akademie věd. Stavební práce,
které potrvají zhruba do července 2018, provádí firma SaM silnice a mosty Děčín, a. s. Kolem 26. 6. počítejte opět
se semafory, a to kvůli provedení protlaků pod silnicí, nutných pro osazení nových uličních vpustí u přechodů.
ÚZEMNÍ PLÁN
Uspěli jsme s dotací na územní plán města z Ministerstva pro místní rozvoj. Díky ní se uspoří cca 380 tis. Kč,
které byly na tuto záležitost vyčleněny v rozpočtu města. Uspořené peníze použijeme na opravu komunikací
v našem městě.
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OPRAVA FASÁDY NÁKUPNÍHO STŘEDISKA
Jistě jste si všimli lešení na budově nákupního střediska.
V dubnu byla zastupitelstvem kraje schválena dotace z Fondu
obnovy venkova Středočeského kraje ve výši 1 062 000 Kč na
obnovu fasády hlavní části této budovy, kterou provádí firma
BALMAR stavby z Roudnice nad Labem. V patře byly
osazeny repliky původních oken. Řada zdobných prvků byla
z fasády v minulých letech odstraněna, záměrem města však je
navrátit budově pokud možno její původní podobu. Pod
dohledem pracovníků památkové péče z Mělníka i Národního
památkového ústavu z Prahy a na základě starých fotografií
jsou doplňovány chybějící římsy a ozdobné profily. Barevný odstín fasády zatím vybrán není, ještě je totiž v plánu
průzkum barevnosti, který by měl odhalit původní nátěry. Nižší budova, která není součástí této etapy prací,
možná ani nátěr nikdy neměla.
SOKOLOVNA
Uspěli jsme s dotací na sokolovnu z programu Zelená úsporám. Město tak získalo více než 2 miliony korun na
zateplení fasády, půdy a na výměnu oken a dveří. Předpokládáme, že v letních měsících bude zahájeno výběrové
řízení na zhotovitele. Přestože sokolovna není v památkové zóně zámku Liběchov, barevnost budoucí fasády
konzultujeme s památkáři. Dle historických fotografií byla například okna bílá, dnes jsou modrá. Realizaci
plánujeme na jaro roku 2019.
SBĚRNÉ MÍSTO
Připravujeme projektovou dokumentaci na vybudování sběrného místa (dvora) v areálu bývalé lesní správy. Bude
zde umístěn velký přístřešek s velkoobjemovými kontejnery. Část starých a dosluhujících hangárů bude
zdemolována. Areál bude oplocen. Dojde tak ke zvelebení prostoru pro potřeby občanů města, kteří již dnes mají
možnost po telefonické domluvě určitý odpad v areálu uložit.
SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
Byla dokončena studie na přestavbu nevyužívané
budovy bývalé mateřské školky (viz obr. vpravo).
V objektu vznikne dvanáct bytových jednotek
o kategoriích 1KK, 2KK a 3 KK. Na každém patře
bude situováno pět bytů, dva budou umístěny
v suterénu. O dotaci budeme žádat v létě 2018,
v současné době připravujeme projektovou
dokumentaci.
PÉČE O ZELEŇ
Nezapomínáme ani na zeleň, která je pro dobré
fungování a zdravé žití v obci žádoucí. I na tuto
oblast je možné získat dotace. V současné době
mapujeme s odborníky lokality v extravilánu obce,
kde by bylo možné vysadit novou výsadbu či
založit sad.
Přeji i nadále dotacím úspěch!
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města

LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 3/2018
5

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
ZÁLOHY NA STOČNÉ
Upozorňujeme občany, kteří hradí
stočné formou zálohových plateb, že je
bezpodmínečně nutné dodržet tři platby
záloh ročně, a sice v měsících srpnu,
listopadu a únoru.
V květnu, kdy dochází k ročnímu
vyúčtování, se záloha neplatí.
Prosíme, zkontrolujte si, zda nemáte ve
své bance zadaný trvalý platební příkaz
se čtvrtletní periodicitou.
STOČNÉ

PRÁZDNINOVÝ
PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR
Město Liběchov pořádá o letních prázdninách příměstský tábor,
o kterém jsme podrobněji informovali v minulém čísle zpravodaje.
Je určen pro děti z Liběchova, Ješovic a blízkého okolí (Želízy,
Tupadly, Dolní Zimoř, Vidim, Medonosy), pro věkovou kategorii
předškoláků (budoucích prvňáčků) a pro děti z prvního stupně
základní školy. Kapacita tábora je 14 dětí. Prosíme rodiče, kteří
přihlásili své děti na jeden či více týdenních turnusů, aby se
dostavili na městský úřad k podpisu Smlouvy o poskytování služeb.
Základní program tábora je zdarma, rodiče dětem hradí pouze
stravu v ceně 55 Kč za jeden oběd. Svačiny si děti přinesou
z domova, pitný režim bude zajištěn.

příjemcem platby je město Liběchov
Číslo účtu: 43-7151660227/0100
Variabilní symbol: číslo faktury
Poznámka: příjmení
VODNÉ
příjemcem platby je DSO Boží Voda
Číslo účtu: 0460038309/0800
Variabilní symbol: číslo faktury
Poznámka: příjmení
Upozorňujeme, že upomínka na platbu
vodného a stočného je zpoplatněna
částkou 100 Kč.
Proto připomínáme aktuálně splatné
faktury za vodné a stočné, které byly
rozeslány v měsíci květnu.

Táborové dění se bude odehrávat v Liběchově a blízkém okolí,
každý všední den od 7.30 do 16.00 hodin. Děti budou trávit co
nejvíce času venku, v přírodě. Základnou se stane liběchovská
sokolovna, jejíž okolí se už pro tento účel upravuje.
Pokud bude součástí programu výlet, uhradí rodiče dětem jízdné
a vstupné (např. do ZOO nebo na koupaliště).
Při výletech bude děti doprovázet početnější dozor.
Aktuální počet volných míst v jednotlivých turnusech:
9. 7. – 13. 7.
16. 7. – 20. 7.
23. 7. – 27. 7.
30. 7. – 3. 8.

4
5
6
8

PODZIMNÍ KOMUNÁLNÍ VOLBY
Všeobecné volby do zastupitelstev obcí se budou konat
5. – 6. října 2018. Uskupení, která budou kandidovat do
zastupitelstva města Liběchov, mohou využít volnou
inzertní plochu v předvolební příloze Liběchovského
zpravodaje v rozsahu jedné tiskové strany pro každé
sdružení. Materiály prosím zasílejte na e-mailovou
adresu libechovsky.zpravodaj@libechov.cz,
kde také získáte bližší informace k předvolební inzerci.
Závazný termín uzávěrky pro příjem materiálů je
stanoven na pátek 31. srpna 2018.
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6. 8. – 10. 8.
13. 8. – 17. 8.
20. 8. – 24. 8.
27. 8. – 31. 8.

11
3
7
1

(Stav k datu 15. 6. 2018.)

TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
PRO LIBĚCHOVSKÉ A JEŠOVICKÉ OBČANY
Péče o seniory je jedním z poslání města a současně dokladem jeho správného
fungování. Zvyšující se potřebnost této péče o naše spoluobčany sledujeme
také v našich obcích, v Liběchově i v Ješovicích.
Vedení města Liběchov a zastupitelé se proto rozhodli zajistit pro občany
dostupnost terénní sociální služby, a to pečovatelské služby nebo osobní asistence.
Rádi bychom ve spolupráci s neziskovými organizacemi zajistili a finančně podporovali provoz sociálních služeb
v našem městě, jako je například:





přímá obslužná péče o osobu klienta (hygiena, oblékání...)
zajištění stravování (dovoz jídla, pomoc při jeho přípravě, podávání)
péče o domácnost (úklid, praní prádla, nákupy…)
zprostředkování kontaktu klienta se společenským prostředím
(doprovody k lékaři, za kulturou, na úřady…)

Službu si klient buď hradí sám, nebo je hrazena z příspěvku na péči (s podáním žádosti o příspěvek na péči
pomohou pracovníci organizace, která službu provádí).
Financování probíhá přerozdělením dotace Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci jednotlivých krajů, kde
důležitou participaci hraje i samotná obec.
Vše nyní záleží na posouzení situace sociálním odborem města Mělníka, resp. krajským úřadem.
Budeme Vás průběžně informovat o tom, jaké konkrétní služby bude možné nabídnout a od kdy začnou fungovat.
Pokud uvažujete o tom, že byste měli o tyto služby zájem, nebo pokud jste se ocitli v nepříznivé životní
situaci, kterou by bylo možné touto cestou usnadnit, prosíme, obraťte se na nás.
Snažíme se získat co nejlepší přehled o sociální situaci ve městě, abychom ji mohli lépe řešit. Děkujeme.
Vedení města Liběchov

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 12. května se jako
každoročně otevřely dveře obřadní
síně městského úřadu našim
nejmenším.
Devět
dětí
se
v doprovodu
svých
rodičů,
prarodičů a sourozenců dostavilo
k Vítání občánků, při kterém se
symbolicky stali novými občany
našeho města. Malou dopolední
slavnost zahájili pásmem říkanek a
písniček žáci ze ZŠ a MŠ Liběchov.
Rodičům a jejich nově narozeným
chlapcům a holčičkám bude tento den připomínat knížka, kterou spolu s květinami obdrželi z rukou starostky
města. Adriano, Anežko, Davide, Jenifer, Karolíno, Petře, Sofie, Štěpáne a Tadeáši, přejeme vám všem i vašim
rodinám do budoucích let hodně zdraví, štěstí a lásky!
Městský úřad Liběchov
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V infocentru nyní myslíme také na cyklisty
Se začátkem letních prázdnin liběchovské infocentrum nabídne návštěvníkům, kteří
do Liběchova zavítají na jízdních kolech, novou službu. Přímo v infocentru bude
k zapůjčení základní sada nářadí pro opravy a údržbu kola při výletech.
Turistické mapy okolí s vyznačenými cyklotrasami jsou v nabídce již nyní. Snažíme se tak reagovat na zvýšený
zájem o cykloturistiku, který se týká také oblasti Kokořínska a Liběchovska.

Čtvrtý ročník plesu Vítání jara
Po několikaleté plesové odmlce ožila místní sokolovna v pátek 13. dubna opět hudbou a veselím, protože již čtvrtý
ročník liběchovského plesu Vítání jara se konal právě zde. Dýchla na nás atmosféra naší staré dobré sokolovny,
a přesto tu všechno bylo nové, čisté, zářivé a svátečnější než dříve.
A jak by taky ne! Vnitřní stěny dostaly nový nátěr, židle a stoly byly oděny lesklým barevným saténem. Nově
ušitá opona (vlastní rukou paní starostky) a překrásná květinová výzdoba, která byla dílem paní Dostálové,
dokreslovaly společně sváteční náladu.
Plesalo se nám o to radostněji, že se
všechny přípravy i přes šibeniční
termín podařilo stihnout. Přispěla
k tomu spousta dobrých a pracovitých
lidí, kteří se ještě týden před samotným
plesem několikrát sešli, aby přiložili
ruku k dílu. Při práci se setkali jak
členové zastupitelstva, tak zástupci
téměř všech liběchovských spolků
(chovatelé, rybáři, sportovci, mlynáři)
a další příznivci společenského dění
v Liběchově. Vyčistila se okna,
vydrhla se podlaha, zkrátka uklidilo se
po malířích a řemeslnících, kteří zde
ještě před pár hodinami pracovali.
O dobré jídlo a pití se během plesu postarala rodinná firma pana Martina Růzhy z Mělníka. Plné ruce práce měla
zvláště děvčata u baru. Ten se nacházel tentokrát v prostoru balkonu, a jak už to tak na plese bývá, byl stále
v obležení. Tombola, jako dosud každý rok, potěšila výhrou všechny majitele zakoupených vstupenek.
Zaplesali jsme si náramně za doprovodu mělnické skupiny Bonus Pavla Pilaře. Na plese pronesl několik milých
a pochvalných slov na adresu paní starostky čestný host, pan senátor Jiří Vosecký. Milou tradicí se stalo
předtančení taneční skupiny pod vedením paní Dětinské. Opět nezklamali a zatančili velmi dynamicky.
Sokolovnu čekají další velké úpravy, a tak se nám na příštím 5. ročníku bude jistě tančit ještě příjemněji.
A pár veršíků závěrem: Spousta lidí nevidí,
Spojili jsme dobře síly,
co je práce s tím,
chystat druhým zábavu,
to chce dobrý tým!

práce dařila se všem,
dílo jsme pak završili
tím plesovým dnem.

Ilona Bílková
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Hravé odpoledne pro děti ...a nejen pro ně
V sobotu 2. června přilákala oslava Mezinárodního dne dětí do kempu SK Liběchov
na devadesát návštěvníků od batolat až po děti školou povinné. Deset sportovních
disciplín, mezi nimiž nechyběl třeba hod na cíl, útok na fotbalovou branku nebo
kroket, zvládali všichni s přehledem, nanejvýš s malou pomocí dospěláků. Skauti
z Modré kotvy připravili na hřišti oblíbenou střelbu z luku, paní Kratochvílová
přivedla jako vždy trpělivé koníky, aby povozili děti. Hasiči postavili překážkovou
dráhu, kterou si soutěžící zkusili proběhnout i s výstrojí, čili v přilbě a se svinutou
hadicí přes rameno. Každý si mohl vyzkoušet i stříkání vody z hadice. V obležení
byl skákací hrad a stanoviště s malováním na obličej. Po splnění soutěžních úkolů
dostaly děti od městského úřadu dárkový balíček a díky sponzorovi panu Františku
Homolkovi ml. také limonádu zdarma, která v horkém počasí určitě přišla vhod. To
pravé osvěžení přišlo ovšem až na závěr: chladivá sprška z hasičského auta zkropila
už nedočkavou skupinku dětí a ukončila vydařenou oslavu, při které se nakonec
dobře pobavili úplně všichni, bez ohledu na věk.
V pondělí dne 4. 6. 2018 se v centru Liběchova u příležitosti Dne dětí uskutečnil

DEN BEZPEČÍ ARMÁDY ČR A SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU,
který pořádalo město Liběchov ve spolupráci se ZŠ Liběchov. Vzhledem k tomu, že tyto tzv. Dny bezpečí se ve
většině případů konají ve velkých městech a informace o jejich konání se často do okolních obcí ani nedostane,
rozhodlo se vedení školy a města uskutečnit takový den právě u nás.
Děti si mohly prohlédnout technické vybavení složek IZS a AČR a také zhlédly několik praktických ukázek: při
práci kynologické skupiny Policie ČR a Armády ČR děti uviděly rozdíly ve výcviku a použití služebních psů,
Hasičský záchranný sbor ČR dětem prakticky předvedl, co může způsobit hašení hořící pánve vodou, a ukázal
i hašení ropných produktů. Závěrečnou ukázku své práce, za pořádného rachotu střelby a výbuchů zásahových
výbušek, provedla zásahová jednotka Policie ČR. Pro všechny účinkující byl na závěr připraven gulášek, uvařený
přímo na místě polní kuchyní AČR na podvozku Praga V3S, jejíž praktické využití si všichni mohli detailně
prohlédnout. Dále děti mohli porovnat technické vybavení dobrovolné a profesionální jednotky hasičů, byla
k vidění vojenská vozidla Tatra, včetně jednoho speciálu určeného k dekontaminaci, sanitní vůz Land Rover,
hasičský speciál a vozidlo s plošinou, která může dosáhnout až do výšky 32 m, speciální vozidlo VW Amarok
skupiny kriminalistických techniků, speciální vozidlo, tzv. Schengenbus, odboru cizinecké policie, vybavení
pořádkové jednotky a prvosledové hlídky policie a policejní čtyřkolka. Techniky zde bylo opravdu mnoho...
Velké poděkování patří všem zúčastněným složkám:
AČR – 26. Pluku velení, řízení a průzkumu
ze Staré Boleslavi
Hasičskému záchrannému sboru ČR – Územnímu
odboru Mělník
Policii ČR – KŘP Středočeského kraje – Územnímu
odboru Mělník
– Zásahové jednotce Středočeského kraje
– Odboru cizinecké policie
Počasí nám přálo, dětem se den velice líbil, a tak se
snad povede zorganizovat i další ročník této akce.
Jan Rodr, místostarosta města
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Do knihovny pro semínka? Ano, i to je teď možné!
Stejně jako si v knihovně půjčujeme knihy, v semínkovně si „půjčujeme˝ semena... Pokud jste dosud váhali
s návštěvou liběchovské knihovny, máte nyní pádný důvod: byla v ní zprovozněna semínkovna s mottem: „Sázej,
sklízej, sdílej...˝ Můžete se zastavit pro semena užitkových i okrasných rostlin, kterými zpestříte svou zahradu
a následně třeba i jídelníček. Semínka poskytujeme zdarma!

Iniciativa Semínkovna je inspirována francouzskými a americkými komunitními projekty výměny rostlinných
materiálů mezi zahradníky a zahrádkáři. V České republice se začala šířit v roce 2015, a v dnešní době u nás funguje
již více než 80 semínkoven, nejčastěji v knihovnách, školách či na dalších veřejně přístupných místech.
Je samozřejmé měnit si rostlinný materiál se sousedy a přáteli, organizovaná výměna může mít mnohem větší
rozsah, ale záleží na vás, uživatelích...
Jak to vlastně funguje?
Semínkovna má podobu krabičky s jednotlivými sáčky, označenými druhem, rokem sklizně a často i lokalitou, vše
balené pro osobní potřebu. Prohlédnete si aktuální „sortiment˝, a pokud vás nějaká rostlina zaujme, sáček si rovnou
odnesete. Doma zasadíte, vypěstujete – a po úspěšné sklizni část semen opět „vrátíte˝ do semínkovny. Nemusíte
samozřejmě přinést jen druh, který jste si odnesli: základním principem je ochota podělit se s ostatními. Jinými
slovy: bez podpory zahradníků nebude za čas z čeho vybírat. Naše krabička má nyní zajímavý obsah zejména díky
kolegům ze semínkovny, potažmo knihovny mělnické.
Proč je to výhodné?
Nabízí se odpověď, že co je zdarma, je vždy výhodné – ale to není vše. Důležité je, že jde
vyrostly a dozrály v blízkém okolí, jsou tedy zvyklé na zdejší podmínky. A k dispozici jsou i
v běžném zahradnictví koupíte jen zřídka: divoká rajčata či exotická ačokča, odolný chřest
nebo třeba kdysi oblíbená červená lebeda zahradní. Množství je zatím omezené, o aktuální
informovat na facebookové prezentaci knihovny Liběchov.

o plody rostlin, které
semena druhů, které
z Kokořínského údolí
nabídce vás budeme

Těšíme se na Vaši návštěvu a přivítáme též veškeré nápady či připomínky! A pokud máte přebytky
semínek ze své zahrady, neváhejte se o ně s ostatními podělit...

POZOR ZMĚNA otvírací doby!
Středa 16 – 18 hodin
(od 1. 7. 2018)
Facebook: Knihovna Liběchov
Eva Fričová, GSM: 603 313 439
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV
Nastalo jaro a s ním přišlo nádherné, takřka letní počasí. To nám umožnilo spoustu různých aktivit, tradičních
i zcela nových, které nám přinesly mnoho zážitků. Zde nabízíme malou ochutnávku ze školního života.

Tradiční atletický trojboj
Ve čtvrtek 31. 5. 2018 se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili atletického trojboje v Mělníku. Soutěžilo se v hodu
míčkem, skoku dalekém a běhu na 60 m. Všichni se snažili, podporovali se a společným úsilím dosáhli pěkného
třetího místa. Už teď všichni netrpělivě očekáváme další ročník, který prověří naši tělesnou zdatnost.

Život Pod pokličkou
To, že se v nedalekém kokořínském lese nachází skalní útvar Pokličky, víme snad každý. Ale málokdo z nás měl
možnost je vidět a prozkoumat. Několik našich spolužáků během nových environmentálních projektů Pokličky
navštívilo a měli možnost je prostřednictvím různých úkolů lépe poznat. Jistě se jim to líbilo.
Mgr. J. Čížková

Školní družina
Činnost školní družiny se snažíme zpestřit různými akcemi. Na konci dubna jsme uspořádali čarodějnický rej na
zahradě školy. Děti byly oblečené do čarodějnických kostýmů, prožili jsme odpoledne plné soutěží a zábavy
a nechyběla ani čarodějnice, v závěru upálená na hranici. V květnu jsme pro změnu vyrazili na výlet do Želíz
podívat se na domácí i hospodářská zvířata. Dětem se líbila prasátka i ovečky, ale nakonec stejně vyhráli na celé
čáře koně a koťátka. Cestou jsme se zastavili v lese, kde jsme z přírodních materiálů stavěli domečky pro skřítky,
a došlo i na bitvu šiškami a žaludy, kluci proti děvčatům. Ani dospělí nezůstali ušetřeni. Zpět jsme došli dost
unaveni, ale už se těšíme na další podobný výlet.
M. Poláková

Třídenní výlet na Benecko
Skupina žáků z prvního stupně ve dnech 21. až 23. 5. vyjela na třídenní výlet
do krásného horského hotýlku Sůva na Benecku. Počasí nám přálo a nic
nebránilo tomu si to pořádně užít.
Náš výlet začal komentovanou prohlídkou Kozí farmy v Pěnčíně. Dozvěděli
jsme se, jak se vyrábí korálky, sýr, a dokonce jsme mohli i několik druhů
kozích sýrů, jogurtů i pomazánek ochutnat. Poté jsme dojeli do hotýlku a už
jsme si užívali horského vzduchu i sluníčka. Děti nás opět mile překvapily
svojí houževnatostí a nezkrotnou energií. Že zvládnou hravě pětikilometrový
výlet po okolí, jsme si byli jistí, ale dvanáctikilometrový výlet se stoupáním na
rozhlednu Žalý byl výkon! Byli jsme na ně po právu hrdí. Přišel čas i na plnění
úkolů, křížovek, osmisměrek, na disco i módní přehlídku.
Čas rychle ubíhal, a tak jsme ještě poslední dopoledne využili k návštěvě místní Minizoo a dětského hřiště
a vyrazili domů. Kvůli počasí a počínající únavě jsme sice již neuskutečnili zastávku na hradě Bezděz, ale slovy
Rendíka N.: „Stejně to stálo za to!“

Svatodušní pouť
Na Svatodušní pouť dne 19. 5. nacvičili žáci naší základní a mateřské školy společně pohádku O kuchtíkovi
z liběchovského zámku. Příprava rekvizit byla velice náročná, ale vyplatila se. Velké díky patří hlavně naší
kolegyni Marušce Polákové. Děti se svých úloh ujaly bez zaváhání a výsledek byl úžasný. Propojení pohádky
s písničkou a tanečkem vystoupení oživilo a spojilo děti různého věku v jeden celek. Kdo neměl možnost vidět
naše představení, nechť přijde na Svatohavelské posvícení.
Mgr. H. Vajdlová
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Den Země
Akci s názvem Den Země si pro žáky celé školy i školky připravila
skupina žáků z Přírodopisného praktika pod vedením paní učitelky Mgr.
Hany Rajmanové. Děti měly možnost zblízka si prohlédnout želvu,
hlemýždě, hroznýše, hadí kůži, pod mikroskopem bezobratlé živočichy
a také si pro ně mohly vyrobit obydlí. Na závěr si mohl každý zkusit skok
do písku a svůj výkon přirovnat ke skoku zvířete.
Celá akce probíhala za doprovodu hudby. Pro ty nejmenší byly připraveny
nejen sladké odměny.
Bylo tu super! Více takových akcí!
Žáci předmětu Tvořivé psaní pod vedením Mgr. A. Hajné

Z NAŠÍ ŠKOLKY

www.mslibechov.webnode.cz

Divadélka v MŠ
V pondělí 9. dubna k nám do školky zavítalo divadlo Koloběžka s pohádkou O čarovné vrbě, ve které František
zachránil zakletou dívku pomlázkou z kouzelné vrby. Pohádkový příběh se líbil a účinkující sklidili velký potlesk.
Ve středu 9. května k nám tentokrát přijelo maňáskové divadlo Šikulka s pohádkou Nepořádný medvídek. Viděli
jsme tři pohádky, které byly nejen zábavné, ale zároveň i poučné. Děti se dozvěděly, co se může stát, když po sobě
nebudou uklízet, neposlechnou dospělého a budou se posmívat ostatním, ale také jaké to je, když nemáme
kamarády. Obě představení byla pěkná, děti spokojené, a proto se budeme těšit zase příště.

Vzdělávací program
„Pozor, jdou k nám kuřátka“ (3. a 18. 4.)
Tak zněl název dvoudílného vzdělávacího programu, na který se
děti moc těšily.
V první části se nejprve seznámily s poštovním holubem
jménem Email a slepicí Pipinou. Následovala ,,poznávačka“
obrázků drůbeže a ukázka skutečných vajec – křepelčích,
slepičích, kachních, husích, pštrosích. Děti zaujala zejména
jejich rozdílná velikost a barva. Dozvěděly se, že bez kvočny,
která na slepičích vejcích sedí, se kuřátka nevylíhnou. Na závěr
si do umělé líhně každý uložil jedno vajíčko s očekáváním, že do
příště budou kuřátka na světě. Za čtrnáct dní se k nám vrátily pouze prázdné skořápky a samozřejmě živá kuřátka.
Děti si je pozorně prohlédly a roztomilá kuřátka společně spočítaly. Poslechly si, čím je krmíme a proč si je
nemohou vzít domů. K jejich veliké radosti došlo také na hlazení a chování. Všechny děti byly velice opatrné
a dávaly pozor, aby malým tvorečkům neublížily. Za odměnu si domů odnesly kuřátko upečené z těsta. Děti si oba
díly programu užily a zároveň se zábavnou formou dozvěděly spoustu zajímavých a užitečných informací.

Výchovný program se psy „Interhaf“ (2. 5.)
Děti prožily jedno květnové dopoledne ve společnosti čtyřnohých kamarádů. Na hřišti u školy na ně čekal po
dopolední svačině výukový program s názvem INTERHAF. Děti si nejprve poslechly zajímavé informace
o jednotlivých pejscích. Potom je paní lektorka naučila, jak se k pejskům chovat, co mají rádi a co jim vadí.
Následovaly praktické ukázky, jak postupovat, když potkáme cizího pejska, a také velmi důležité informace
ohledně toho, když s námi komunikuje cizí dospělý. Do kratičkých scének se zapojily i paní učitelky a všechny
děti si nakonec mohly pejsky pohladit.
LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 3/2018
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Den Země v ZŠ a MŠ Liběchov (25.4.)
Celé dopoledne bylo tematicky zaměřené na zvířata. Žáci 2. stupně základní školy připravili stanoviště se spoustou
zajímavých činností. Děti si prohlédly například živou želvu, pavouky, brouky a africké šneky. Zkoumaly různé
předměty pod mikroskopem, odlévaly stopy zvířat, otiskovaly hadí kůži. Vyzkoušely si žabí skoky do písku, na
pracovním listu spojovaly zvířecí maminku a její mládě. Dokonce se pokusily vyrobit domeček pro brouky
chrostíky, který si odnesly domů. Samozřejmě nechyběla odměna v podobě drobné hračky. Děti odcházely se
spoustou nových poznatků. Děkujeme žákům a paní učitelce Mgr. Haně Rajmanové za příjemně strávený čas.
Co nás čeká?
18. 6.
21. 6.

Princ Bajaja na hradě Kokořín
(polodenní výlet)
Rozloučení s budoucími školáky
v sokolovně Liběchov
(čas bude upřesněn)

25. 8. – 7. 9. MŠ mino provoz
Přejeme všem krásné léto, spoustu nových zážitků
a těšíme se na Vás všechny 10. září v nové školce.
Kolektiv učitelek MŠ

DRSanské rybářské závody v Liběchově
Tak nám utekl další rok, a členové Dobrovolného rybářského spolku (DRS) Liběchov opět uspořádali dne 5. 5.
2018 u Labe v Liběchově již 20. jubilejní ročník dětských rybářských závodů v plavané, kterých se letos
zúčastnilo 23 dětí. Na prvním místě se umístil zkušený rybář Kuba Kadeřábek s celkovým součtem délky 137 cm,
2. místo obsadila Kateřina Sittová s celkovou délkou 65cm a na bronzové příčce se umístila s celkovou délkou 52
cm Valentýna Rodrová. Bramborovou příčku pak v letošním ročníku obsadila Ája Kvasničková s celkovou délkou
39 cm. Všichni soutěžící dostali hodnotné ceny a medailisté již tradičně ještě vynikající dorty s rybářskou
tematikou od paní Buškové.
Odpoledne pak proběhl závod dospělých,
ve kterém letos soutěžilo 16 rybářů. Na
první pozici se umístil Jarda Kadeřábek s
celkovou délkou 905 cm, na druhém místě
Jakub Barda s délkou 534 cm a třetí místo
obsadil Olda Nedvěd s délkou 437 cm.
Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme
mnoho dalších rybářských úspěchů!
Velké poděkování patří liběchovským
DRSanům za zorganizování celé akce a
všem sponzorům: Městu Liběchov, ČRS
MO Štětí, EMS Liběchov, kadeřnictví
paní Hoffmannové a paní Buškové.
-JR-
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LIBĚCHOV SOBĚ – SPOLEK PRO ZÁCHRANU KOSTELÍČKA
Liběchov má dva kostely, a proto má mít i dvě pouti
V sobotu 19. 5. 2018 jsme oživili společně s Římskokatolickou farností Liběchov a se spolkem Vehlovská
kaplička dvě stě let starou tradici. O Svatodušních svátcích putovali poutníci ke kostelu sv. Ducha, tedy ke
kostelíčku, aby zde v klidu rozjímali nad významem seslání Ducha svatého a přijetí jej do svých srdcí. Soudě
podle počtu letošních účastníků, zájem o putování ke kostelíčku zůstává, a stejně tak i obdiv k němu samému.

Velmi si ceníme návštěvy ředitele odboru muzeí Ministerstva kultury pana Mgr. Pavla Hlubučka, který
se zúčastnil církevní i světské části poutě a našel si také čas pohovořit o problematice kostelíčka s paní
místostarostkou města Ing. Pavlou Veverkovou, paní MUDr. Lucií Žáčkovou, předsedkyní našeho spolku,
a s panem PhDr. Vítězslavem Štajnochrem. Konstatoval, že jak město, tak občanská společnost mají o kostelík
upřímný zájem. Věříme, že jeho návštěva přispěje k převodu této chátrající kulturní památky do vlastnictví města
Liběchov. A také věříme, že pokud se tak stane, budeme schopni se důstojně zhostit péče o tuto památku.
Na církevní část pouti, která vyvrcholila mší v kostele sv. Havla, celebrovanou převorem Strahovského kláštera
P. Bartolomějem Marianem Čačíkem, plynule navázal odpolední kulturně-zábavný program v zámecké zahradě
a v zámku. Kromě toho si návštěvníci mohli užít pouťové atrakce, zábavné a naučné dílničky, skautskou čajovnu
a jarmark s občerstvením. Odpolední hlavní program zahájil soubor historického šermu Colonia Nova a bronzový
medailista na MS v kung-fu v Číně Jakub Miřatský. O významnou část programu se zasloužili žáci
a pedagogové ZŠ a MŠ Liběchov a děti z DDŠ Liběchov. Prokázali nebývalý umělecký potenciál, přestože
nejsou profesionálové. Na ně pak navázaly vystoupení profesionálních hudebníků skupiny KrisKros Kvintet na
nádvoří zámku a skupiny Jack Daniel´s Band v zámecké zahradě. Pouť byla zakončena, jak se patří: taneční
zábavou, která proběhla v srdečném, i když komorním duchu v SOU Liběchov. Ještě jednou děkujeme všem, kteří
se jakkoliv podíleli na organizaci naši pouti, i sebemenší pomoci si velmi vážíme. Podrobné poděkování je
uveřejněno na www. kostelicek.eu.
Jako trvalá vzpomínka na pouť zůstává zprůchodněná cesta Kašpárka, která nás inspiruje k další činnosti,
upravená zámecká zahrada s novými lavičkami a zejména hlas zvonu z kostela sv. Havla. V Liběchově je mnoho
zajímavých objektů a úchvatných míst, která by si zasloužila revitalizaci, zásah odborných pracovníků, ale
i obyčejný zájem a pomoc dobrovolníků. Vítáme proto jakoukoliv pomoc dobrovolníků při našich dalších
aktivitách ve prospěch kostelíčku či jiných liběchovských památek.
Protože jsme spolek pro záchranu kostelíčka, dovolujeme si položit otázku, jak by Vám měl být kostelíček
prospěšný a jaké by měl mít podle Vašeho názoru využití. Svůj názor nám můžete doručit mailem, zprávou na
facebook či sdělit při osobním setkání.
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PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM AKCÍ SPOLKU PRO LETNÍ MĚSÍCE 2018
Letní kino
Chtěli bychom pozvat milovníky letního kina na nádvoří liběchovského zámku v pátek a sobotu 13. a 14. července
ve 21.00 hod. Podrobněji již brzy na facebooku a www.kostelicek.eu.
III. ročník Dnů evropského dědictví
Ve dnech 8. a 9. září 2018 pořádáme již III. ročník DED. Hlavní program se uskuteční v zámku a v kostele sv.
Havla. Spolu s majiteli zámku zpřístupníme některé jeho prostory veřejnosti, nově např. konírnu. V zámku bude
instalována výstava připomínající období Náprstkova muzea a v barokní konírně, kde v padesátých letech 20.
století Československý film prováděl výběrové projekce související s cenzurou, budou promítnuty trezorové filmy.
Připomenutím slavné i utajené historie liběchovského zámku chceme poukázat na kontroverznost období totality.
Areál zámku
Prohlídky zámku: 8. 9. 2018: v 9 hod., 10 hod., 11 hod.; odpoledne pak ve 14 hod. a 15 hod.
9. 9. 2018: v 9 hod. a v 10 hod.
Filmové projekce v konírně:
10.30 čtení ze samizdatových děl
10.45 krátký film pro děti
11.00 promítnutí trezorového filmu

13.30 čtení ze samizdatových děl
13.45 krátký film pro děti
14.00 trezorový film

17.00 krátký film pro děti
17.15 autorské čtení
18.15 závěrečný trezorový film

Kostel sv. Havla, jak ho vidíme a slyšíme
Nově v tomto roce zpřístupníme veřejnosti i kostel sv. Havla s novou výstavou Liběchovské zvonění
Prohlídky: 8. 9. 2018 v 10 hod., 11 hod., 14 hod., 15 hod.
Koncert amatérských i profesionálních hudebníků v 16 hod.
Mše svatá s varhanním doprovodem v 17 hod.
Kostel sv. Ducha a sv. Hrobu (kostelíček)
Prohlídky exteriéru: 8. 9. 2018 v 10 hod. a ve 14. hod.
Členové spolku Liběchov sobě

Už zvoní...
Vážení přátelé, od Svatodušní pouti zvoní na liběchovském kostele sv. Havla zvon Antonín z Padovy. Byl ulit jako
náhradní po roce 1920 patronem kostela. Jeho hmotnost je zhruba poloviční oproti dřívějšímu zvonu, zřejmě
zrekvírovanému pro válečné účely za první světové války, z něhož zbyl pouze závěs. Podle něj je možno usuzovat
na velikost původního zvonu. Zvon Antonín z Padovy se podle zpráv naposledy ozval při zvolení Benedikta XVI.
papežem, tj. v roce 2005, kdy se porouchal, a od té doby mlčel. Zhruba před rokem a půl se začalo uvažovat o jeho
opětovném uvedení do provozu, i když tehdy asi nikdo netušil, jak náročná cesta to bude.
Když tehdy bylo odhaleno, že na uvedení do provozu nebude stačit zásah několika ochotných, směřovaly úvahy
k tomu, jak se s problémem vyrovnat jinak a pokud možno odborně. Zvon tedy prohlédlo několik odborníků,
a verdikt byl jasný: kompletní oprava zavěšení, nové srdce a nejlépe dříve, než se cokoli začne, zodpovědět
základní otázku – zda zvolit ruční, nebo automatické zvonění. Naše volba automatického zvonění znamenala sice
vyšší náklady, ale také šanci, že Liběchovští zvon z kostela budou moci zaslechnout častěji. Naše cesta k tomuto
řešení začala 4. září 2017, kdy na základě žádosti farnosti bylo vydáno osvědčení o veřejné sbírce.
Prvně se sbírka prezentovala 9. září 2017 na Dnech evropského dědictví a od té doby ji velkoryse podporoval
spolek „Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka“ na mnoha svých akcích včetně reprezentačního plesu na
zámku v Mělníce. Během necelého roku se podařilo nasbírat částku 79 940 Kč. Za to patří díky mnoha dárcům
i těm, kteří nás v úsilí podporovali, a tedy také mnohým z Vás.
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Už se zdálo, že vše půjde hladce, když se vyskytl zádrhel v podobě hygienicky nevyhovujícího prostředí pro
dokončení akce. Šlo o znečištění od holubů, jichž byla střecha liběchovského kostela vždy plná, ale nejen
zvnějšku. Verdikt specializované firmy zněl cca 100 000 Kč, pokud se nevyskytnou komplikace. A v tu chvíli se
objevila pomocná ruka Nadace ČEZ, která poskytla částku cca 78 000 Kč. Ze znějícího zvonu lze vytušit, že
problémy byly úspěšně zdolány, a nezbývá než sčítat.
Vyčištění půdy (odklizení 6,5 t holubího trusu)

91 000 Kč

Zavěšení zvonu, veškeré nutné práce
a instalace nového pohonu

85 560 Kč

Ochrana zvonu před holuby pomocí sítí

8 500 Kč

78 000 Kč Nadace ČEZ
13 000 Kč římskokatolická farnost
79 940 Kč veřejná sbírka
5 620 Kč římskokatolická farnost
8 500 Kč římskokatolická farnost
185 060 Kč

Celkem

Také u nás se tedy zřejmě naplnilo, co jednou v článku o zvonech napsal P. Martin Bejček, kampanolog
Biskupství brněnského: „Zvony byly v průběhu staletí pořizovány velmi nákladně. I dnes se na jejich výrobu často
skládají tisíce obyčejných lidí, kteří je pak chtějí také slyšet. Umlčení zvonů by znamenalo porušení vůle dárců
a jejich úmyslů. Zvony jsou nejen liturgickým nástrojem a symbolem křesťanství, ale také nositeli řádu, pořádku
dne i života, kultury, úrovně místa a krajiny. Jsou též komunikačním prvkem (dodnes např. nebezpečí, poplach,
časomíra). Kostely se zvonicí či věží jsou často nejstarší stavbou v místě, v jejímž okolí pak postupně přibývaly
a přibývají další stavby, tedy i obytné domy.“
Nechť tedy i v Liběchově jsme hrdí na to, že pravidelně nad střechami zní kostelní zvon. Vždyť mnozí z Vás, ať
věřících nebo nevěřících, se o jeho krásný zvuk zasloužili.
P. Anselm, O. Praem.

Ekologické výukové programy zavedly
liběchovské žáky z učeben do přírody
V rámci environmentální výchovy na ZŠ a MŠ Liběchov vyrazily v květnu čtyři třídy na výlet do údolí říčky
Pšovky pod Pokličky. Žáci 5. a 6. třídy se zúčastnili ekologického výukového programu „Život pod Pokličkou“,
který je zaměřen na poznávání živé i neživé přírody a hodnocení kvality ovzduší a vody. Žáci sedmých tříd
absolvovali ekologický výukový program „Mokřad pod Pokličkou“, zaměřený na význam mokřadů v přírodě a pro
člověka.
Pátá i šestá třída měla štěstí na počasí. Hned od rána bylo krásně a v údolí
říčky Pšovky se děti cítily příjemně. Poté, co vystoupaly více než 200 schodů
na Pokličky, poučily se o vzniku těchto pískovcových útvarů a rozdělily se
do týmů.
Po návratu do údolí si pak žáci zkusili vytvořit pokličky z písku a modelíny.
Následně se vydali na cestu podél říčky Pšovky a navštívili skalní obydlí.
U tůňky si prohlédli masožravou rostlinu bublinatku a vzácnou orchidej
prstnatec májový (na obrázku vlevo). Cestou se učili poznávat stromy,
hodnotit kvalitu ovzduší podle výskytu lišejníků a nakonec si zkusili ulovit
vodní bezobratlé živočichy na břehu rybníku.

LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 3/2018
16

Obě sedmé třídy měly na počasí smůlu. Již od rána pršelo, a přestože předpověď počasí očekávala brzký konec
deště, sluníčko vysvitlo až na konci výletu. Někteří výletníci nebyli vhodně oblečeni do deště a celý program jim
tak znepříjemnilo mokré oblečení.
Po úvodním výstupu na Pokličky se žáci rozdělili do skupin. Jejich úkolem bylo v průběhu celého programu
hodnotit význam mokřadů. Zjišťovali celkovou biodiverzitu v mokřadu a dozvěděli se o významu Ramsarské
úmluvy pro ochranu stávajících mokřadů. Pomocí vlhkoměru ověřovali vliv mokřadu na místní klima a poučili se
také o významu mokřadů pro zadržení vody při suchu i při povodních. Na konci programu žáci lovili vodní
bezobratlé, což je i přes nepřízeň počasí velmi bavilo, a podařilo se jim ulovit mnoho zajímavých živočichů.
Projekt ekologických výukových programů na Mělnicku ve školním roce 2017/2018 finančně podporují
Středočeský kraj a Státní fond životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Za Ekocentrum Koniklec Mgr. Hanka Rajmanová

SPORTOVNÍ KLUB LIBĚCHOV, z. s.
Fotbalisté SK Liběchov zakončili své celoroční soutěže
V mládežnických kategoriích reprezentovalo klub družstvo starší přípravky. Hráči ve věku do 10 let především
získávají fotbalové zkušenosti a zápasy nehrají proto, aby se co nejlépe umístili v tabulce. Přesto se v oficiální
okresní soutěži liběchovští neztratili a vzorně reprezentovali klub.
Po posledním zápase s družstvem TJ Řepín měli
všichni hráči, i ti, kteří zápasy zatím nehrají,
„rozlučku“ se sezónou. Za svoji celoroční
činnost a úspěšné reprezentování dostali od
klubu vysvědčení, město Liběchov všem
věnovalo taštičku s drobnými dárky. Rodiče pro
tuto příležitost připravili drobné pohoštění
a nakonec došlo i na zápas rodičů proti dětem.
Dospělí si mohli na vlastní kůži vyzkoušet různá
úskalí fotbalových dovedností, které při pohledu
z lavičky vypadají tak jednoduše. Rozlučkové
odpoledne se vydařilo a všichni se při něm
výborně pobavili.
Družstvo starší přípravky s trenéry Františkem Dudou a Štěpánem Hladkým

Rozlučka se bohužel už netýkala dalšího mládežnického družstva
mladších žáků, které musel klub v jarní části sezóny odhlásit ze
soutěže. Malý počet hráčů, nezájem a nedisciplinovanost v docházce
na zápasy vedla k rozpadu družstva, a ani nabídka pokračovat
s fotbalem v jiném klubu se u hráčů nesetkala s valným zájmem.
Družstvo mužů se po nepříliš přesvědčivých výkonech až do
posledních kol strachovalo o setrvání ve III. třídě okresní soutěže.
Sestup do nejnižší IV. třídy se přitom týkal hned tří týmů, a tak
tentokrát to bylo opravdu „o fous“. Snad se v následující sezóně podaří
tým vhodně doplnit a nebudeme si muset dělat starosti o případný
sestup.
Štěpán Hladký
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Zápas rodičů s dětmi

Májový turnaj ve stolním tenisu
Oddíl stolního tenisu při SK Liběchov uspořádal v pátek 4. 5. 2018 tradiční Májový turnaj pro mládež.
V tělocvičně liběchovské základní školy se sešli nejen domácí hráči, ale také děti z Neratovic a Nelahozevsi. Hrálo
se na šesti stolech, a to skupinovým systémem ve třech kategoriích: nejmladší, mladší a starší žactvo. Pro nejlepší
hráče byly připraveny poháry, medaile a diplomy. A komu je paní starostka V. Zralíková předala?
Nejmladší žactvo:

Mladší žáci:

1. Dvořák Z. (Neratovice)
2. Kebrle J. (Nelahozeves)
3. Vítová J. (Liběchov)
4. Ryšavý J. (Liběchov)

1. Krojidlo J. (Neratovice)
2. Koudelka P. (Neratovice)
3. Beneš P. (Neratovice)
4. Fišer Ch. (Liběchov)

Starší žactvo:
1. Kratochvíl L. (Neratovice)
2. Polách V. (Nelahozeves)
3. Strnadová K. (Liběchov)
4. Pokorný D. (Liběchov)

Oddíl stolního tenisu reprezentovalo v regionálním přeboru družstvo mužů. V konečném pořadí získali 11. místo.
S koncem školního roku nastává také našim hráčům prázdninová pauza. Od září ale znovu začínáme trénovat.
Zveme mezi sebe nové zájemce o tento sport, a to z řad dětí i dospělých. Nezáleží na předchozích zkušenostech
ani na sportovním výkonu – důležitá je chuť strávit volný čas pohybem a radost ze hry. Těšíme se na vás!
Marie Nesměráková a Milan Vít

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Liběchov
Chtěl bych touto cestou veřejně poděkovat všem členům JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
MĚSTA LIBĚCHOV za perfektní práci. Uplynulé dny nebyly pro liběchovské hasiče jednoduché. Vinou letošního
sucha byla jednotka jen za uplynulých dvacet dní třikrát povolána HZS k požáru. Vesměs šlo o požáry suché trávy,
a i z tohoto důvodu apeluji na zvýšenou opatrnost při manipulaci s otevřeným ohněm; také kuřáci by měli dávat
pozor, kam odhazují své nedopalky. Dále jednotka zajišťovala požární dozor na pouti konané v prostorách
liběchovské zámecké zahrady a zámku a již tradičně se podílela na Dětském dnu v aleji. Dále byla naše jednotka
požádána o spolupráci při zajištění mezinárodního závodu historických motocyklů a rally vozů o pohár Jiřího
Peroutky, který probíhal 3. 6. 2018 v centru Mělníka. Tato akce byla velice zajímavou, ale také náročnou
zkušeností, neboť dvoučlenné hlídky hasičů musely být již v brzkých ranních hodinách na stanovištích okolo
závodní tratě, celý den pak zajišťovaly závodní trať, většinou bez možnosti schovat se do stínu, a večer pak
pomáhaly s úklidem tratě. Nicméně všichni se úkolu zhostili velice zodpovědně a patří jim velké poděkování.
V brzké době nás však čeká odměna. Poprvé v historii
liběchovských hasičů se naše jednotka dočká malého
dopravního automobilu (DA – L1Z), VW transporter
4x4, který se povedlo bezúplatně získat od AČR
a momentálně se v servisu upravuje pro potřeby
hasičské jednotky.
Jan Rodr, velitel JSDH
„Hasič v akci se vždy objevuje tam, odkud pro
nebezpečí ostatní lidé prchají, aby s chladnokrevností,
odvahou i s nasazením vlastního života zachránil, co se
dá, a lokalizoval nebezpečí.“
Ing. Augustin Weis
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PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK MODRÁ KOTVA LIBĚCHOV

Modrá kotva hlásí …
Ve dnech 7. – 10. 6. 2018 jsme se zúčastnili celorepublikového setkání vodních skautů a skautek NAVIGAMUS
2018, které se konalo na přehradě Lipno. Této nejvýznamnější akce vodních skautů v ČR se letos účastnilo kolem
1 300 skautů i skautek ze všech koutů republiky, z malých i velkých skautských středisek. Navigamus se koná
jednou za tři roky a je nejen příležitostí k setkání, ale také příležitostí ukázat všestrannost a kreativitu skautského
hnutí a poukázat na důležitost přírody, přátelství a bratrství všech vodních skautů v ČR.

Letošním tématem programu Navigamus 2018 byly plavby admirála Čeng Che. Čeng Che (1371–1433/5) byl
čínský cestovatel, admirál a diplomat, který brázdil vody Indického a Tichého oceánu a na svých diplomatickoobchodních plavbách upevňoval moc Číny. Během svých cest navštívil státy jihovýchodní Asie, Indie, Arabského
poloostrova a východní Afriky. Z námořních výprav přivážel do Číny cenné informace o nových zemích
a národech, doprovázel sem velvyslance, a dovážel také vzácné předměty a cizokrajná zvířata.
Dny na Navigamu jsme se si náramně užili. Získali jsme nové přátele a setkali se s těmi stávajícími. Vydali jsme
se na Stezku korunami stromů. Hráli jsme hry na souši i na vodě. V sobotu večer jsme vypluli na osvětlených
lodích na hladinu přehrady a pozorovali jsme ohňostroj. Stali jsme se součástí zelené flotily, která byla složena
většinou ze skautských středisek z Polabí. V boji o přízeň císaře s dalšími třemi flotilami jsme se umístili na 2.
místě.
Domů jsme se vrátili nadšení a už teď se těšíme, že se opět za tři roky vydáme na další, výroční Navigamus, který
bude už desátým v řadě.
Za oddíl Modrá kotva
Marie Kubecová
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Den Země

si obyvatelé Ješovic připomněli v neděli
15. dubna při brigádě, která se zaměřila na střed obce.
Úprava návsi si vyžádala hlavně sekání trávy
a odstranění náletových dřevin, mimo jiné i osmi
vzrostlých keřů. Také bylo zapotřebí vytrhat plevel
kolem živých plůtků. Práce to byla namáhavá, ale
výsledek, korunovaný vysazením tří okrasných jabloní,
určitě stojí za to!

Den dětí

v Ješovicích byl opět plný her a soutěží.
Tentokrát ale návštěvníky překvapil několika novými
disciplínami. Malým i velkým učarovala například
foukačka, pomocí níž vystřelovali hřebíky na cíl –
nafouknutý balónek s dobrůtkou ukrytou uvnitř. Jako
každý rok, i letos děti nadchla střelba ze vzduchovky
i z luku, stejně jako chůze na chůdách. Soutěžících se
sešlo téměř čtyřicet a každý z nich za svou dovednost
získal sladkou odměnu, kterou dětem věnovalo město
Liběchov. Děkujeme všem, kdo se po celé odpoledne
věnovali dětem a připravili jim tak skvělou oslavu!
V neděli 16. září 2018 už poosmé otevře své brány

POHÁDKOVÝ LES
Nádherné slunečné počasí o Dětském dnu přálo
hrám a dovádění, méně už se hodilo pro tradiční
kulinářskou soutěž
JEŠOVICKÝ KOLÁČEK.
Kvůli přílišnému horku ji proto organizátoři
přesunuli na 18. srpen, kdy se v Ješovicích na hřišti
uskuteční další ročník oblíbené soutěže

OLYMPIÁDA TROCHU JINAK.

Kouzelné bytosti zatím ještě odpočívají, ale jakmile
začne foukat ze strnišť, zvou vás do tajuplných
zákoutí lesů a skal. Začátek v 15.00 hod. jako vždy
v Ješovicích u hájovny.

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 31. SRPNA 2018.
Příspěvky a obrazové přílohy je možné zasílat na e-mail libechovsky.zpravodaj@libechov.cz.
Liběchovský zpravodaj  číslo registrace: MK ČR E 10681  Vydává: Zastupitelstvo města Liběchov  IČ: 237019
Náklad 400 ks – zdarma.  Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
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Prodám kiosek vybavený
k prodeji potravin.
Cena dohodou.
Liběchov, tel. 727 895 356.

PLOŠNÁ INZERCE V LIBĚCHOVSKÉM ZPRAVODAJI
Cena za formát
A4 = 600 Kč
A5 = 300 Kč

A6 = 150 Kč
A7 = 75 Kč

Inzerát můžete zadat na e-mailové adrese:
libechovsky.zpravodaj@libechov.cz
nebo osobně v kanceláři Městského úřadu Liběchov.
Blahopřání jubilantům a vzpomínky na zesnulé
uveřejníme zdarma.
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ČTENÍ NA LÉTO
Milí čtenáři,
na následujících stránkách najdete trochu rozsáhlejší články, než u nás bývá obvyklé.
Do první letní přílohy Liběchovského zpravodaje jsme zařadili texty, které Vás seznámí se zajímavými detaily nejen
z místní historie a možná Vás také inspirují k návštěvě míst, která rozhodně stojí za vidění. Přejeme příjemné čtení!

Liběchovská sokolovna – jak to všechno začalo
Sokolovna v Rumburské ulici slouží obyvatelům Liběchova i okolních obcí už více než osmdesát let. Poté, co ji
město Liběchov vloni zakoupilo od České obce sokolské, je načase znovu uvažovat, jaké možnosti v dnešní době
nabízí pro sportování i pro společenské příležitosti. A právě v takovém okamžiku nebude na škodu ohlédnout se
nazpět a připomenout si několik důležitých dat z doby, kdy své dveře otevřela veřejnosti poprvé.

Podle kroniky obce z let 1920–1939 bylo již
1. července 1934 slavnostně otevřeno sokolské
cvičiště vedle hřbitova. Mnoholeté úsilí sokolů
o vlastní tělocvičnu dokumentuje například
výzva, otištěná v roce 1930 v inzertní příloze
Čondlovy knihy Liběchov a okolí, vydané
nákladem Místní osvětové komise: „Přispějte
[...] tělocvičné jednotě Sokol v Liběchově na
stavbu tělocvičny!“ Autor ostatně na straně 44
poznamenal: „V r. 1919 zřízena v Liběchově
Tělocv. jednota Sokol, která má 55 členů.
Má biograf a v poslední době zakoupila stavební místo pro sokolovnu, které dosud postrádá.“ Biograf Sokola
a dočasně i jeho tělocvična byly umístěny v Občanské besedě, zájezdním hostinci, který se za nájemce Karla
Tumlíře ve třicátých letech stal centrem českého spolkového života.
Českou obcí sokolskou nikdy nebyla stanovena závazná pravidla, která by předurčovala vzhled tělocvičen. Členové
příslušné jednoty se proto při plánování stavby řídili hlavně svými představami o jejím budoucím využití,
a samozřejmě také svými finančními možnostmi. Do financování liběchovské sokolovny však zásadním způsobem
vstoupil Ing. Jaroslav Moučka (1879–1949), majitel pražské firmy na výtahy systému Stigler a až do roku 1938
starosta Sokola v Liběchově, který již v roce 1924 v tzv. Milionářské (či Milionové) čtvrti Liběchova vystavěl vilu,
dnes známou jako Hotel Rezidence.
Kronika místní školy zaznamenala, že základní kámen sokolovny byl položen dne 19. července 1936 při
ceremoniálu, který se odehrával za velkého zájmu veřejnosti. Stavět se začalo brzy nato, už 10. srpna téhož roku.
Slavnostní otevření nové sokolovny se konalo večer 21. listopadu 1936. Již zmíněný Adolf Čondl, ředitel školy
a zároveň předseda stavebního odboru, tehdy pronesl proslov, v němž připomněl důležitost této budovy pro život
Liběchova a dalších blízkých obcí. Druhý den, v neděli 22. listopadu, se v sokolovně odehrálo první filmové
představení. Kronikářským zápisem je doloženo, že diváci tehdy zhlédli film režiséra Václava Binovce Jízdní
hlídka, natočený právě v roce 1936. Scénárista František Langer v něm zpracoval látku československých legií
v Rusku a v hlavních rolích se objevili Zdeněk Štěpánek, Jaroslav Vojta, Vladimír Řepa a další.
Nakolik byla budova v této chvíli dokončena, ovšem není zcela jisté. Obecní kronika Liběchova z let 1920–1939
totiž slavnostní otevření sokolovny datuje až dnem 12. 9. 1937. Slavnost otevření sokolovny se měla konat
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za deštivého a studeného počasí, které se odrazilo
v malé účasti lidí. V předvečer slavnosti se v sokolovně
konala akademie, co však bylo jejím obsahem, o tom
kronika mlčí.
Připomeňme, že za první republiky zaznamenal
i Liběchov velký rozvoj společenského života, který se
projevoval v zakládání a aktivním působení mnoha
spolků. Na svou dobu jistě velkorysá stavba nové
sokolovny tak mohla občanům nabídnout zázemí pro
široké sportovní a kulturní vyžití. Cvičební sál, dlouhý
18 a široký 10 metrů, je dodnes vybaven pódiem
o rozměrech 10x6 m, vhodným pro divadelní či hudební
produkci. Podle příručky Divadla a divadelní sály
v českých krajích (1949) od Alfreda Javorina pojmulo
hlediště v přízemí 300 diváků, na balkoně se pak mohlo
nacházet dalších 60 míst k sezení, kromě toho se do sálu
vešlo dalších 100 diváků na místech k stání v přízemí
a 20 na balkoně. Jeviště v době vzniku příručky
disponovalo oponou velkou 6x5 metrů, dvěma rampami
a jedním reflektorem.
Ve válečných letech načas sokolovna přestala sloužit
účelům, pro které byla zbudována. Kronika Liběchova
pana Vladimíra Doubka, z níž pochází také kresba
ilustrující tento článek, v zápisu pro rok 1946 uvádí, že
„sokolovna i nářadí byly v okupaci částečně
demontovány příslušníky německé armády SA, kteří zde
byli po dobu války ubytováni.“

Sál sokolovny připravený k tréninku stolních tenistů

Sokolovna s výzdobou pro letošní ples Vítání jara

Na fasádě budovy se v této době objevil hákový kříž. Po skončení války v roce 1945 byl údajně osekán a místo
překryto novou omítkou. Doubek pokračuje: „Jednota zahájila cvičení v bývalé Turnhalle, nyní Národním domě.
Až ke konci tohoto roku (míněn rok 1946) po opravě sokolovny nákladem 20.000 Kčs bylo cvičení zahájeno zde“.
Poválečné dějiny liběchovského sokola zachytil ve své kronice, opatřené bohatým fotografickým materiálem, pan
Vladislav Herout. Tato kronika, mapující období od roku 1947 až do sedmdesátých let 20. století, je v soukromém
vlastnictví rodiny.
Není pochyb o tom, že sál sokolovny od počátku sloužil také pro taneční zábavy a plesy. Vladimír Doubek
zaznamenal například první poválečný karnevalový ples fotbalistů místního Sokola, který se v „bohatě
dekorovaném“ sále konal 19. ledna 1949. O rok později opustili fotbalisté masopustní čas a druhý karneval
uspořádali 28. května 1950. Náčelníkem Sokola byl tehdy učitel Václav Emr.
Samostatnou kapitolou v dějinách liběchovské sokolovny by mohlo být působení místního spolku divadelních
ochotníků, nazvaného Klicpera, který tu našel svou domovskou scénu, hrálo se však také v restauraci Beseda.
Ochotnickému divadlu v Liběchově proto věnujeme článek v některém z dalších vydání zpravodaje. Pokud patříte
k pamětníkům tohoto dění, slyšeli jste o něm vyprávět od svých rodičů a prarodičů nebo vlastníte dobové
materiály, které jej mohou doložit, prosím, ozvěte se na e-mailovou adresu libechovsky.zpravodaj@libechov.cz,
nebo na sebe zanechte kontakt na Městském úřadu Liběchov.
Děkuji.
Andrea Vítová
Za poskytnutí informací pro tento článek děkuji panu Josefu Janáčkovi, kronikáři obce.

LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 3/2018
23

Mezi mlynáři byli i šizuňkové
Kolik mlýnů vlastně existovalo v českých zemích? Jaký má smysl pokoušet se dnes o záchranu takových
zchátralých mlýnů, jako je ten liběchovský? Dá se s dětmi vyrážet na výlety nikoli po starých hradech, ale
po technických památkách, jako jsou právě mlýny? O tom všem jsme vedli rozhovor s předním českým
molinologem Mgr. Rudolfem Šimkem (36, foto na této straně). Tento vystudovaný historik umění mapuje
dějiny českého mlynářství, založil a spravuje databázi tisíců vodních mlýnů, sám na mlýně se svou rodinou
bydlí a kromě toho je starostou vesničky Starosedlský Hrádek na Příbramsku.
Doneslo se nám, že sestavujete knihu přísloví s mlynářskou tematikou. Kolik už jich máte?
Původně jsem pro zpestření sháněl přísloví na webové stránky vodnimlyny.cz, pak se ale do toho vložila manželka,
která na internetu našla databázi tisíců německých přísloví, včetně těch mlynářských. Ve výsledku jich tak už dnes
máme z řady zemí světa asi patnáct set, z toho zhruba polovina se objevuje na zmíněných stránkách.
Dá se v těch rčeních najít nějaké obecné téma platné pro všechny státy, pro všechny mlynářské oblasti?
Velmi rozšířené napříč jazyky je téma „Boží mlýny melou pomalu ale jistě“, časté jsou i různé obměny rčení „Kdo
dřív přijde, ten dřív mele“. Na druhou stranu jsou patrné i různé odlišnosti. Zatímco například v českých zemích
byl mlynář poměrně váženou osobou, v Německu je nápadně rozšířené téma mlynáře jako šizuňka, který šidí
zákazníky na mouce a podobně.
Mlýny lze spojit i s technickým pokrokem a šířením
informací. Obilné mlýny a mlynáři byli také
všeobecně uznávaní, protože dovedli postavit
poměrně složité převody a mlýnské stroje. Jdoucí
mlýn musel v obyčejných venkovanech zanechávat
hluboký dojem. To šíření informací zase souviselo
s tím, že krajánci nebo sekerníci, tedy příslušníci
profesí spojených s mlynářstvím, procházeli při
hledání práce krajem a přinášeli do vsí čerstvé
novinky odjinud. Nejvýrazněji se to projevilo
především v době národního obrození.
Už jste zmínil internetovou databázi vodních mlýnů v českých zemích, kterou spravujete. Kolik jich tu tedy
vlastně bylo?
Začnu velmi obecným, ale zároveň určitě ne přesným a konečným číslem. Při sčítání živností v roce 1902 bylo
evidováno 8 843 mlynářů. Kdyby na to byl čas, dalo by se dnes chodit po jednotlivých oblastních archivech
a dohledávat, kde každý z těchto živnostníků působil.
Tolik času a prostředků na takovou mravenčí práci nemáme, přesto se naše databáze už šest let své existence
utěšeně plní a máme v ní k dnešku už 6 777 mlýnů. Zapisují je tam desítky lidí, já každý mlýn před zveřejněním
zkontroluji. V průměru přibývají tak tři denně a úsilí nadšených přispěvatelů nepolevuje.
Konečného čísla se ale asi nikdy nedobereme. V pohraničí byly zničeny desítky vesnic, existence mlýnů se tam už
dnes dohledává a prokazuje jen velmi těžko. V podhorských oblastech, kupříkladu v Podkrkonoší, některé vodní
mlýny existovaly v minulých staletích třeba jenom padesát let a zase zanikly.
A co mlýny větrné, parní, elektrické? Ty také evidujete?
Větrné nikoli, pro ty spravuje zvláštní databázi Povetrnik.cz inženýr Jan Doubek. Inspiroval se u nás, databázi ale
spravuje sám, což je samozřejmě snazší, protože větrných mlýnů nebylo v českých zemích zdaleka tolik jako
vodních.
Mlýny elektrické a parní ale v našem soupisu vedeme. Je to totiž velmi zajímavý fenomén – takové mlýny už
nebyly závislé na blízkosti vodního toku, často vznikaly podél hlavních železničních tratí, takže se do nich
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jednoduše vozily vagóny obilí a odjížděly z nich vagóny mouky. A jejich majiteli už nemuseli nutně být mlynáři
v původním smyslu slova, ale podnikatelé, průmyslníci.
Kdo jsou lidé, kteří vám do databáze přispívají? Existují i nadšenci, kteří navštěvují i třeba místa zaniklých
mlýnů, podobně jako se chodí po zříceninách hradů?
Lidem studujícím tematiku mlýnů a mlynářství se odborně říká molinologové a musím říci, že je mezi nimi řada
těch, kteří „přeběhli“ od kastelologie, tedy vědy zabývající se středověkými hrady, tvrzemi a podobně. Jeden z nich
už do naší databáze přidal neuvěřitelných 750 mlýnů.
Zájem o mlýny je ale i mezi širší veřejností. Skutečně jsou lidé, někdy i inspirovaní naší databází, kteří své rodinné
výlety cíleně směřují právě za mlýny. Další skupinu lidí oslovil romantický sen života na mlýně – kdo na to má
peníze, mlýn si může koupit k bydlení u vody, často to bývá na samotě uprostřed přírody.
Zatím jsme mluvili o mlýnech jako takových, jak to vypadá s mapováním historie mlýnských strojů?
Bohužel u nás neexistuje žádné státní muzeum, které by se této problematice systematicky věnovalo. Nikde není
sbírka nebo expozice, která by zahrnovala vývojové řady různých strojů, jako jsou válcové stolice, loupačky,
turbíny nebo koukolníky.
Přitom jde často o velmi pozoruhodná zařízení. V českých
zemích byly desítky výrobců takových strojů, některé, jako
třeba pardubická firma Prokop, měly mezinárodní význam.
A tak, aby obstály v celoevropské konkurenci, musely
samozřejmě věnovat pozornost vylepšování svých výrobků,
stroje se neustále zdokonalovaly, často se při jejich vývoji
uplatňovaly různé důmyslné patenty. O tom by vám ale
daleko zasvěceněji mohl vykládat David Veverka, který
historické mlýnské stroje po celé republice restauruje a má
práci na několik let dopředu.
Ano, pan Veverka byl nedávno udělat inventuru mlýnského zařízení v liběchovském mlýně (viz foto), který
se snaží náš spolek zachránit. Což mě vede k otázce: Má vůbec smysl věnovat pozornost a prostředky všem
mlýnům po celé zemi? Není lepší soustředit se na pár z nich a zbytek nechat svému osudu?
V republice existuje poměrně dost mlynářských muzeí, najdou se i investoři, kteří se v některých mlýnech snaží dát
dohromady původní technologii. Nesrovnatelně silnější je ale opačný trend přispívající k nenávratnému mizení
mlýnských zařízení. Jak roste kupní síla obyvatelstva, z nově přestavovaných mlýnů bývá strojní vybavení často
vyhazováno, páleno, odváženo do šrotu. Někdy se o nějakém takovém případu dozvíme, ale všechno jde tak rychle,
že už ani není na záchranu čas.
Z tohoto pohledu má tedy rozhodně zachraňování a restaurování starých mlýnů velký význam. Stroje a další
zařízení v nich často přibývaly postupně s tím, jak mlynář bohatl a mohl investovat do modernizace. Takže mnohé
mlýny jsou vlastně úžasným dokladem nejen historie mlynářství, ale i obecně životních situací našich předků.
Takže když mlýnům porozumíme, můžeme v nich číst jako v knize.
Břetislav Tureček
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Dějiny Liběchova v datech (3)
Doba rytířská aneb předbělohorský Liběchov
1513 Radslav II. Beřkovský ze Šebířova (1476–1537); Liběchov získal od Jana
Vchynského za 2 850 kop grošů. Rytířský rod Beřkovských pochází z jižních
Čech, z Táborska, po přesídlení do Beřkovic začali se jeho příslušníci nazývat
Beřkovští. Radslav za králů Vladislava II., Ludvíka a Ferdinanda I. zastával
vysoké veřejné úřady – byl krajským hejtmanem, královským komorníkem,
sekretářem a nejvyšším zemským písařem. O jeho vládě v Liběchově nevíme
takřka nic, je otázkou, zda Liběchov koupil s úmyslem vybudovat si zde důstojnou
rezidenci. Tvrz však byla za Radslava výrazně přestavěna ve stylu pozdní gotiky,
tvořilo ji pak kamenné plochostropé stavení, součást dnešní stavby zámku
v přízemí severozáp. traktu. Zároveň byl tvůrcem malého liběchovského panství
(od Jana Vchynského kupoval samotný Liběchov, po jeho smrti se už mluvilo
o statku, k němuž patřila část Rymáně, Želízy, Počaply, Křivenice a díl Radouně).
1523 v archivech zmiňováni bezzemek Sixta z Liběchova, jeho potomek nebo
příbuzný Všeslav Liběchovský z Liběchova a na Psářích, připomínaný ještě
roku 1574, dále pražský měšťanský rod Lopatských z Liběchova (prvá polovina
16. století), Jiří Lopata z Liběchova (1511) a jeho syn Václav (1539),
staroměstský měšťan Václav Franěk z Liběchova (1516, 1519), bratři Martin
a Václav Opatští z Liběchova (1523).
Z doby Radslava II. Beřkovského známa zajímavá marginálie, a sice spor o les
u Pelonice (dnes Pelunce, Pelunka) u Počeplic s brocenskými sousedy Kaplíři
Osterskými ze Sulevic. Díky sporu se dovídáme i to, že nejpozději ve 30. letech
16. století nacházely se v Liběchově pivovar a sladovna. Odtud známe i jména
nejstarších známých usedlíků ve vsi: Šimon Špička (rychtář?), Jan Černý, starý
mlynář Šimon, Matouš Kepka, Jan Kaloun a jistí Macháček a Vondráček.
Po smrti Radslava II. Liběchov zdědil a na krátko vlastnil syn Vilém, po jeho
předčasné smrti bez mužských potomků pak bratranec Jaroslav Beřkovský, od
roku 1545 hejtman Litoměřického kraje.

Beřkovští ze Šebířova

1547 Kašpar Belvic z Nostvic (též z Nostic nebo také z Belvic; jinak ves vlastnil
už 1544, ne-li 1541, avšak až 1547 učiněn zápis do obnovených zemských desek,
zničených požárem Pražského hradu). On sám, nikoli také jeho bratr Jiří, jak
uvádějí některé prameny, koupil ves Liběchov za 3 000 kop grošů pražských
a zároveň panství značně rozšířil o vsi Rymáň, Želízy, Kostelec, Tupadly,
Křivenice a část Počapel; později přikoupena další část Počapel a Stračí,
Drahobuz, Újezd, Sukorady. Postupně přebudoval staré sídlo, gotickou tvrz,
v pohodlnou renesanční rezidenci, spíše již zámek než tvrz, okrouhlého půdorysu
se štíhlou věží s portálem v přízemí a se širokým vodním příkopem, napojeným na
tok říčky Liběchovky.
Zbudována dekorativní zahrada, zámecké stěny ozdobila tehdy módní sgrafita,
interiér pater trámové, snad malované stropy (přízemí bylo klenuté), analogicky
blízkému dolnobeřkovickému zámku, který Belvicům též náležel. Rytíř Kašpar
Belvic zemřel roku 1583 a spočinul v místním kostele sv. Havla vedle své prvé
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manželky Evy Kamejcké ze Lstiboře (Evy Belvicové ze Lstiboře
a na Liběchově, zesnulé 1572). Manželé pohřbeni pod
pozoruhodnými renesančními náhrobníky, které patří k tomu málu
z toho, co se z původního svatostánku dochovalo (v prvé polovině 18.
století za Pachtů z Rájova byl kostel barokně přestavěn, viz níže).
Vpravo belvicovský znak – na štítu s šikmo přeloženými vidlemi –
podávkami bez násady, se zajímavě tvarovaným hledím helmu; nad
helmem čelenka z per.
Pod ním nákres umístění náhrobníků ve zdi kostela sv. Havla, kam
byly přeneseny z podlahy při barokní přestavbě chrámu Páně.
1583 Magdaléna Slavíková ze Slavic, druhá manželka Kašpara
Belvice. Složité příbuzenské poměry a nejasná belvicovská
genealogie přivádějí v časech poslední čtvrtiny 16. a prvé čtvrtiny
17. století na liběchovskou scénu další Belvice: Jiřího, Jana
Kryštofa, Kašpary II. a III., Jindřicha Ottu, a také manžele Annu
Belvicovou ze Štampachu a Jana Vavřince ze Žerotína.
Za vlády Anny ze Štampachu spravoval statek hejtman Jakub
Chrpínský z Chrpína. V dobových pramenech uváděni také
liběchovský usedlík Václav Findejs, patrně nejzámožnější zástupce
místní elity, nejspíš mlynář, jemuž patřil nejdražší liběchovský statek
a zřejmě i hodnotný grunt v Rymáni.
Roku 1559 se připomíná Václav Zylc a roku 1613 Matouš Bíb.

Pozdně renesanční malby z počátku 17. století na dřevěném stropě
zámku v Dolních Beřkovicích.
Obdobnou výmalbu bychom snad mohli očekávat také na Liběchově
z doby přestavby tvrze na renesanční rezidenci, „spíše již zámek“ (viz
výše), jakkoli pro to nemáme žádné důkazy.
Foto: Bohumil Pokorný, Karel Tichý.

Josef Janáček

(Pokračování příště.)
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