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Vážení spoluobčané,
úvodem posledního letošního zpravodaje bych Vám nejprve chtěla poděkovat za účast v podzimních komunálních
volbách a za všechny Vaše hlasy, kterými jste jednotlivým kandidátům umožnili zaujmout místo v zastupitelstvu obce.
Budu ráda, jestliže Vás zájem o veřejné dění a život v naší obci přivede také na veřejná zasedání, kde můžete vyjádřit
svůj názor, a těším se, že se i nadále budeme setkávat při společenských a kulturních příležitostech.
Nadcházející předvánoční období tomuto setkávání
přeje. Přála bych si, abyste z mnoha akcí, které nás
nyní v Liběchově i Ješovicích čekají, vybrali
takové, při nichž strávíte příjemný čas se svými
přáteli a sousedy.
Především bych Vám ale přála, abyste advent
i vánoční svátky prožili s těmi nejbližšími, se svou
rodinou. V dnešní uspěchané době je to velký dar.
Do nového roku 2019 Vám přeji hodně zdraví,
lásky, spokojenosti i pracovních úspěchů.
O událostech, které nás čekají do konce roku 2018,
se dočtete v obvyklém přehledu.
(Podle fotografie Ing. J. Janáčka namalovala v roce 2006
tehdy patnáctiletá Terezie Kučerová z Prahy-Kobylis.)

Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková,
starostka města

V úterý 13. 11. 2018 proběhlo v sokolovně veřejné projednání návrhů úprav centra města. Obě varianty úprav jsou ke
zhlédnutí na webových stránkách města a ve vstupním prostoru městského úřadu. Své podněty a připomínky k nim
mohou občané podat do 30. 11. 2018.
 Ve středu 31. 10. 2018 se v sokolovně uskutečnilo veřejné projednání návrhu územního plánu. Více na straně 2.
 Ve čtvrtek 1. 11. 2018 se konalo ustavující zasedání zastupitelstva města, kde bylo zvoleno nové vedení města.
Jména všech zastupitelů spolu s volebními výsledky najdete na straně 3.
 Ve čtvrtek 8. 11. 2018 se uskutečnila členská schůze Dobrovolného svazku obcí Boží Voda, kde bylo zvoleno nové
vedení dobrovolného svazku. Jednatelkou je Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková, zástupkyní jednatelky se stala paní Blanka
Škůrková, starostka obce Tupadly.
 Na úředních deskách (ve vývěsce i na webu města) jsou zveřejněny návrhy rozpočtů města Liběchov a DSO Boží
Voda na rok 2019. Schvalování rozpočtů bude na programu veřejného zasedání zastupitelstva dne 12. 12. 2018. Návrh
rozpočtu města Liběchov obsahuje především investice do oprav komunikací (ke škole a v ulici Pod Školou)
a stavebních prací (výměna oken v sokolovně, Kostelíček apod.).
 V těchto dnech se dokončuje rozsáhlá a náročná rekonstrukce ZŠ a MŠ Liběchov (podrobnosti se dozvíte v článku
o dotacích na straně 6). Aby si zájemci mohli prohlédnout nové prostory, připravujeme v zimě pro veřejnost Den
otevřených dveří. O termínu Vás budeme včas informovat.
 Uzavřela se první etapa úprav cest u bytovek pod školou, dokončeno bylo také nové veřejné osvětlení na Boží Vodě.
V nejbližších týdnech dojde k výměně zbytku oken v prvním patře budovy pošty, následovat bude výměna oken
v hospodě na Vidli v Ješovicích.
 Kalendáře města Liběchov na rok 2019 jsou již od počátku listopadu k vyzvednutí v papírnictví pana Groha. Každé
domácnosti náleží jeden kus zdarma.
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Uskutečněné akce: Pohádkový les v Ješovicích, Výstava Proměny 2014–2018, akce Spojujeme mosty, Svatohavelské
posvícení, slavnostní zasazení lípy u Kostelíčka, Halloweenská slavnost s lampionovým průvodem (Liběchov sobě),
lampionový průvod v Ješovicích.
Plánované akce: Mikulášská nadílka (Liběchov) 1. 12., Rozsvícení vánočního stromku 2. 12., Putování za Mikulášem
(Ješovice) 5. 12., Vánoční turnaj ve stolním tenisu 7. 12., Výlet do Drážďan 8. 12., Posezení se seniory 9. 12., Výlet do
Drážďan 13. 12., Zpívání koled u křížku na Boží Vodě 22. 12., Zpívání koled u lípy v Ješovicích 23. 12.;
11. 1. 2019 Myslivecký ples, Ples Vítání jara 5. 4. 2019.
Děkuji chlapcům z DDŠ Liběchov za velkou pomoc při úklidu sokolovny v pátek 16. 11. 2018.

V. Zralíková

Územní plán – náležitosti jeho vzniku a schválení
Územní plán (ÚP) je jedním ze zásadních dokumentů města. Stávající územní plán Liběchova je již zastaralý, zčásti
nevyhovující, zčásti dokonce v rozporu se zákonem. Proto bylo nutné zadat zpracování nového ÚP, který se navíc
podle zákona musí pořídit nejdéle do roku 2020 (v roce 2017 poslanci posunuli termín do roku 2022).
V roce 2015 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele nového ÚP a byl vybrán ateliér pro urbanismus a územní
plánování U-24, s. r. o. V Liběchovském zpravodaji č. 3/2015 jsme uveřejnili všechny kroky, které nás během
pořizování nového ÚP čekají a které ukládá zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho
prováděcí vyhlášky. Jsou to: podněty a připomínky občanů a vlastníků pozemků a nemovitostí; doplňující průzkumy
a rozbory; zpracování, projednání a schválení zadání; návrh územního plánu pro projednání s dotčenými orgány;
společné projednání s dotčenými orgány; úpravy návrhu po společném jednání; veřejné projednání návrhu; úpravy
návrhu po veřejném projednání a zaslání upraveného návrhu dotčeným orgánům; projednání návrhu v zastupitelstvu
obce a vydání návrhu zastupitelstvem. Abychom zpracování nového územního plánu více přiblížili občanům, po
domluvě s projektantem jsme nad rámec běžného postupu uskutečnili besedu s občany, kde se lidé dozvěděli, podle
jakých zákonů se ÚP pořizuje, co je a co není obsahem ÚP, co se musí do ÚP převzít z nadřazených dokumentů (např.
krajské ZÚR – zásady územního rozvoje apod.) a mnoho dalších věcí.
V letošním roce se konečně blížíme k závěrečné části pořízení nového ÚP. Ve středu 31. října se uskutečnilo veřejné
projednání, které sloužilo k prezentaci návrhu územního plánu a diskusi s veřejností. Prezentaci zajišťovaly osoby
odpovědné za tvorbu a pořízení ÚP, a to projektant U-24 Mgr. Petr Koloušek a pořizovatel, tj. Městský úřad Mělník,
který zastupovala oprávněná úřední osoba pořizovatele paní Lucie Vaňková. Veřejné projednání proběhlo podle zákona
a v zákonné lhůtě bylo doručeno devět námitek a jedna připomínka. K námitkám i připomínce bylo zpracováno
vyjádření, návrh ÚP byl upraven a znovu odeslán všem dotčeným orgánům, které mají 30 dnů na vyjádření. Nicméně
věříme, že se ještě v tomto roce podaří nový územní plán schválit.
Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková
Další zákony, kterými se řídí pořízení nového
územního plánu:
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
č. 254/2001 Sb., o vodách
č. 289/1995 Sb., o lesích
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
č. 266/1994 Sb., o drahách
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
č. 185/2001 Sb., o odpadech
č. 20/1987 Sb., o statní památkové péči
č. 128/2000 Sb., o obcích
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství

KOSTELÍČEK AKTUÁLNĚ
Dne 16. 11. 2018 město Liběchov obdrželo z Národního muzea
dlouho očekávanou kupní smlouvu o prodeji kostela sv. Ducha, na
které je nyní kromě podpisů obou zúčastněných stran také
nezbytný podpis ministra kultury.
Na základě této smlouvy byla na účet Národního muzea odeslána
částka 265 000 Kč. Podle smlouvy musí Národní muzeum do
patnácti dnů od podpisu vložit na Katastrální úřad návrh na vklad
a město Liběchov se pak stane novým majitelem Kostelíčka.
Děkuji všem, kteří nás na dlouhé cestě za získáním této významné
místní památky podpořili.
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Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková,
starostka města

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí
ve dnech 5. – 6. 10. 2018

Nové zastupitelstvo
města Liběchov
Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková,

Volební okrsek č. 1 – Liběchov

starostka

731 voličů v seznamu, volební účast 58,55 %

Ing. Pavla Veverková,
1. místostarostka

Kandidát č. 1 – Pokračujeme společně 2 829 hlasů (77,78 %)
Kandidát č. 2 – Společně
808 hlasů (22,22 %)

Jan Rodr,
2. místostarosta

Volební okrsek č. 2 – Ješovice

Jan Balogh
Ing. Jan Bína
Ing. Pavel Dostál
Jaroslav Groh
Ing. Štěpán Hladký
Josef Homolka

105 voličů v seznamu, volební účast 60,95 %
Kandidát č. 1 – Pokračujeme společně 390 hlasů (79,27 %)
Kandidát č. 2 – Společně
102 hlasů (20,73 %)
Počty hlasů pro jednotlivé kandidáty v okrscích č. 1 a č. 2

Finanční výbor

Pokračujeme společně
Liběchov – okr. 1

Ješovice – okr. 2

Počet
hlasů

Procenta

Počet
hlasů

Procenta

Zralíková Vladimíra Ing.Mgr.

321

11,34

50

12,82

Veverková Pavla Ing.

321

11,34

42

10,76

Rodr Jan

312

11,02

42

10,76

Hladký Štěpán Ing.

334

11,80

47

12,05

Groh Jaroslav

338

11,94

44

11,28

Dostál Pavel Ing.

326

11,52

41

10,51

Balogh Jan

319

11,27

43

11,02

Lunzar Zdeněk

288

10,18

42

10,76

Richtr Josef

270

9,54

39

10,00

Jméno kandidáta

Ing. Štěpán Hladký, předseda
Ing. Jan Bína
Jan Balogh

Kontrolní výbor
Ing. Pavel Dostál, předseda
Jaroslav Groh
Josef Homolka

První veřejné zasedání
zastupitelstva se uskuteční
12. prosince 2018.

Společně
Jméno kandidáta

Liběchov – okr. 1

Ješovice – okr. 2

Počet
hlasů

Procenta

Počet
hlasů

Procenta

Bína Jan Ing.

111

13,73

14

13,72

Homolka Josef

103

12,74

20

19,60

Žáčková Lucie MUDr.

104

12,87

13

12,74

Borovičková Veronika

101

12,50

11

10,78

Postl Stanislav

80

9,90

8

7,84

Fiedorová Jozefa

77

9,52

5

4,90

Puža Zdeněk

78

9,65

7

6,86

Bušková Nikola

84

10,39

16

15,68

Kollmanová Petra

70

8,66

8

7,84

Zdroj: Český statistický úřad
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Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám, že jste přišli
k volbám, a těm z Vás, kteří volili
naše sdružení, děkujeme za
projevenou důvěru. Budeme se snažit
přispět svou činností ke zlepšení
životních podmínek lidí v Liběchově
a v Ješovicích. Jsme otevřeni Vašim
připomínkám a námětům.
Za sdružení nezávislých kandidátů
Ing. Jan Bína a Josef Homolka

OBECNÁ ÚVAHA O SMYSLU A CÍLI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍHO PROCESU
Aktuální schvalování Územního plánu obce je příležitostí k zamyšlení nad mechanismy, obsahem, formou a cílem
územně plánovacího procesu, tedy důvodem, k němuž je takový územní plán obci vůbec dobrý.
Bohužel jsme v Čechách často svědky toho, že v důsledku nedostatečného promyšlení, neřešení a pouze formálního
dodržení všech zákonných postupů jsou územním plánem následně „posvěcena“ chybná rozhodnutí, která pak nutí
obec a vlastníky ke zbytečným kompromisům a dalším a dalším změnám. Územní plán se tak z užitečného
komplexního plánovacího nástroje často stává překážkou a komplikací žádoucího rozvoje a de facto se obrací proti
smyslu toho, čemu má sloužit.
Nejčastějším „kamenem úrazu“ bývá kolize územního plánu mezi legitimními právy vlastníků nemovitostí a zájmem
veřejným, který má územní plán formulovat a hájit. Jde o velmi vážnou otázku, neboť územní plán je zákonným
nástrojem, který umožňuje omezit vlastnická práva k pozemku, a to od rozhodnutí, k jaké funkci je daný pozemek
vhodný, až po možnost vyvlastnění pozemku ve veřejném zájmu.
Proto je třeba, aby pořizovatel, tady obec, věnoval ve fázi přípravy zadání územního plánu mimořádnou pozornost
informování veřejnosti, a zejména občanů dotčených procesem územního plánování, tak aby mohli uplatnit svá práva
a vznést, ještě před zahájením procesu, vlastní podněty.
Je nutná skutečná (ne formální) analýza silných a slabých stránek daného území i příležitostí a hrozeb, které sdílí,
a také reflexe nápadů, podnětů, námitek a alternativních řešení přicházejících takříkajíc „zdola“, nejlépe formou studií,
které prověří možné varianty a které budou projednány veřejně, tak aby se dospělo ještě před samotným zpracováním
územního plánu ke společenskému konsenzu.
I když se může zdát, že takový postup zdržuje či komplikuje realizaci potřebných kroků, pořizovatel územně plánovací
dokumentace nemůže vsázet na to, že se něco podaří prosadit silou nebo že si oprávněný vlastník „nevšimne“ návrhů,
které se negativně dotýkají jeho práv a zájmů, a že se nebude bránit. To je pštrosí taktika, která se vždy nevyplatí.
Bohužel se pravidlem stává, že zastupitelé obce (včetně radních a starostů), kteří nejsou odborníky na územní plán,
pochopí celou problematiku až právě uprostřed celého procesu, když se zdá, že už není čas k návratu, a kdy se všichni
dostávají do časového stresu. Najednou zaznívá, že: „to se nedá už nic dělat“, „každému nevyhovíš“, „dopředu stejně
nikdo neví, jak se bude obec vyvíjet“ a podobné defenzivní názory. Pokud by to tak bylo, bylo by přece lépe nechat
každého, ať si dělá, co chce, ono by to přece také nějak dopadlo.
Existuje ale z toho objektivního časového stresu cesta
ven, když už se zdá, že není možné se vrátit na
začátek? Určitě, ale vede jen přes upřímnou snahu
pochopit problém druhých a neudělat tu chybu, že
námitky vlastníků a připomínky občanů smete obec
ze stolu jako bezpředmětné. Pokušení k tomu bude
velké, bude s tím práce, ale do budoucnosti se vyplatí
udělat maximum pro to, aby všem legitimním
požadavkům občanů bylo vyhověno.
Některé věci je také možno „řešit“ méně restriktním
textem závazné části územního plánu. Územní plán
není „nutné úřední zlo“ či „povinná daň“ za přidělení
dotací, ale nástroj obce, který má sloužit svému
původnímu a jedinému legitimnímu účelu, a to tvorbě
společně sdíleného domova.
Jaký bude územní plán obce Liběchova, takový
jednou bude Liběchov.

VYJÁDŘENÍ K ÚZEMNÍMU PLÁNU

Ve středu 31. 10. 2018 proběhlo v sokolovně druhé veřejné
projednání územního plánu obce Liběchov. Pro mě jako
občana Liběchova a nově také jako zastupitele to bylo
vůbec poprvé, co jsem se projednávání zúčastnil. Rád bych
se k obsahu jednání vyjádřil a uvedl některé věci na pravou
míru: jako jeden z vlastníků zámku a zámeckého areálu
v centru obce chci a jsem připraven s obcí jednat. V žádném
případě neuvažuji o uzavření zámecké zahrady pro
veřejnost. Projednání územního plánu nehodlám zdržovat,
využil jsem však možnost podat námitku v rámci zákona.
Snažím se postupovat transparentně a jako dobrý hospodář
řídit své (i obecní) věci tak, jak si myslím, že je to správné.
Byl bych rád, kdybychom spolu se všemi dotčenými lidmi,
kteří mají k věci co říct (architekty, zástupci obce,
vlastníky, ale i občany), měli ještě možnost sejít se dříve,
než se projednávání územního plánu uzavře.

Ing. arch. Markéta Bahníková
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Josef Homolka, spolumajitel zámku
a zastupitel obce Liběchov

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Vážení občané,
v úterý 13. 11. 2018 proběhlo v sokolovně představení dvou návrhů na revitalizaci centra Liběchova. Oba
návrhy jsou nyní umístěny v přízemí městského úřadu a elektronicky na stránkách www.libechov.cz. Pokud
máte k představeným návrhům jakékoliv připomínky nebo náměty, budeme rádi, když je doručíte nejpozději do
pátku 30. 11. 2018 buď osobně do podatelny městského úřadu, nebo vhodíte do schránky u vchodu do
městského úřadu Rumburská 53, nebo zašlete e-mailem na adresu ou@libechov.cz.
Můžete využít připravený letáček a uvést (zaškrtnout), který návrh se Vám líbí.
1. návrh: autorský tým – Ing. arch. Filip Tittl, Ing. arch. Šárka Jahodová
2. návrh: autorský tým – Ing. arch. Marek Prchal, Ing. Markéta Pešičková

SVOZ BIOODPADU
S podzimem končí pravidelný svoz bioodpadu. Zelené
velkoobjemové kontejnery v Liběchově u fotbalového
hřiště a v Ješovicích budou znovu přistaveny na jaře, se
začátkem zahrádkářské sezóny.
Odvoz zahradního odpadu do kompostárny si však stále
můžete domluvit se zaměstnanci technických služeb na tel.
čísle 702 136 427.
Prosíme, shrabané listí odevzdávejte v pytlích, větve
ponechte zvlášť.
Usnadníte a urychlíte tak nakládku i odvoz. Děkujeme.

ÚŘEDNÍ HODINY
MĚSTSKÉHO ÚŘADU LIBĚCHOV
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2018
24. 12. – 26. 12. (pondělí až středa) zavřeno
27. 12.

(čtvrtek) není úřední den

28. 12.

(pátek) zavřeno

31. 12.

(pondělí) úřední hodiny
od 8 do 12 hod.
a od 13 do 17 hod.

Od 2. ledna 2019 běžná úřední doba.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V LIBĚCHOVĚ
Město Liběchov získalo dotaci, která umožní uspořádat další ročník letního příměstského tábora pro děti předškolního
a mladšího školního věku. Tábor v týdenních turnusech pokryje celé hlavní letní prázdniny v roce 2019.
Novinkou v příštím roce bude příměstský tábor o JARNÍCH PRÁZDNINÁCH, které v okrese Mělník připadnou na
termín 25. 2. – 3. 3. 2019. Program pro děti bude zajištěn od pondělí do pátku v prostorách ZŠ a MŠ Liběchov.
Podrobnější informace se dozvíte v příštím čísle Liběchovského zpravodaje, které vyjde začátkem února.

LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ NYNÍ BAREVNĚ
Vážení čtenáři,
Liběchovský zpravodaj je nově tištěn barevně, a náklady na jeho výrobu
jsou proto nyní výrazně vyšší. Přesto bude i nadále zdarma doručován do
všech domácností v Liběchově a Ješovicích. Pokud jej však v papírové
formě odebírat nechcete (protože např. dáváte přednost elektronické verzi
na webu obce), prosíme, sdělte nám to. Odhlásit odebírání tištěného
zpravodaje můžete na tel. čísle městského úřadu (315 697 016) nebo na
adrese ou@libechov.cz. Cílem je vyrábět jen takový počet výtisků, které pak
skutečně najdou své čtenáře. Děkujeme.
LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 5/2018
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Zprávy o dotacích
a dalších chystaných projektech
ŠKOLA a ŠKOLKA
Mateřská školka v nových prostorách byla v září zprovozněna.
V minulosti jsme Vás informovali o podaných žádostech o dotaci
na školku. Nyní Vám už mohu sdělit, že naše žádost úspěšně prošla
hodnocením a projekt bude podpořen dotací ve výši 3 mil. Kč.
V současné době čekáme na „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“.
Při prvním pokusu jsme skončili mezi náhradními projekty.

Cvičná kuchyňka

Ve škole se veškeré stavební práce nyní soustředí na prostor v okolí
budovy: dokončuje se stavba skleníku s venkovní učebnou, WC
a skládek pro mateřskou školu včetně oplocení.
Nové odborné učebny základní školy jsou dokončeny a vybaveny
nábytkem, jak zachycují fotografie vpravo. Zbývá dodat nové
počítače do počítačové učebny a zprovoznit lokální počítačovou síť
a kamerový systém. Vše by mělo být do konce listopadu hotové.
Nová výsadba stromů a keřů v cvičné zahradě školy, která je také
součástí akce, se vzhledem k nadcházejícím klimatickým
podmínkám přesune do jarních měsíců příštího roku.
V tělocvičně stavební práce skončily, město nechalo ještě přebrousit
a nalakovat parketovou podlahu. Od prosince už děti budou moci
novou tělocvičnu využívat.

Žákovské dílny

DALŠÍ AKCE
Do konce listopadu bude vyúčtována dotace na územní plán, kterou
město letos získalo. Pokračují přípravy projektu vybudování
sběrného dvora v areálu bývalé lesní správy a projektu revitalizace
zeleně v extravilánu Liběchova a Ješovic. Jde o obnovu, probírku
a ošetření stávající zeleně, výsadbu ovocných dřevin podél cest,
obnovu zatravněných cest či obnovu sadů. Žádost o dotaci na
rekonstrukci objektu bývalé školky na byty byla podána, jak jsme
již informovali v minulém čísle. Výsledek můžeme očekávat cca do
léta 2019. Příští rok nás čeká investice v podobě realizace zateplení
fasády sokolovny, včetně výměny oken a dveří, zateplení půdy
a plochých střech. V návrhu rozpočtu na příští rok jsou finance na
další přípravy projektů. Rádi bychom pokračovali dokumentací na
úpravu křižovatky v centru, kde nyní probíhá zkušební provoz (city
bloky), a zahájili například i přípravnou fázi v podobě projektových
prací na Kostelíčku.

Jazyková učebna

Přeji i nadále dotacím úspěch a všem krásný rok 2019!
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města
Učebna chemie, fyziky a přírodopisu
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TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Ve zpravodaji č. 3/2018 jsme Vás seznámili s možností poskytování terénní pečovatelské služby v Liběchově a okolí,
jejíž zaměstnanci by seniorům a hendikepovaným občanům pomáhali při zvládání každodenních činností v oblastech
přímé obslužné péče (hygiena, oblékání), zajištění stravování (dovoz jídla, pomoc při jeho přípravě, podávání), péče
o domácnost (úklid, praní prádla, nákupy apod.) a zprostředkování kontaktu klienta se společenským prostředím (např.
doprovody k lékaři, za kulturou, na úřad).
Službu si klient buď hradí sám, nebo je hrazena z příspěvku na péči. S podáním žádosti o příspěvek na péči pomohou
pracovníci organizace. Aby mohla služba pro liběchovské a ješovické občany fungovat, bude se na spolufinancování
podílet i město Liběchov.
Dnes se Vám představuje Spokojený domov, o. p. s., pečovatelská služba, která od ledna roku 2019 rozšíří svoji
působnost na oblast Mělnicka.
Obecně prospěšná společnost Spokojený domov se sídlem v Mnichově Hradišti – Veselé je registrovaným
poskytovatelem čtyř sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: pečovatelské služby, osobní
asistence, odlehčovacích služeb a odborného sociálního poradenství. Funguje od roku 2012 a v současné době
poskytuje péči zhruba 160 lidem ve více než šesti desítkách měst a obcí na území tří krajů – Středočeského,
Libereckého a Královéhradeckého.
Spokojený domov byl od svého začátku průkopníkem
v poskytování terénních sociálních služeb, a to
zejména ve třech oblastech: naše služby jsou dostupné
i o večerech, víkendech a státních svátcích,
zaměřujeme se i na malé obce v regionech a pečujeme
také o lidi v tzv. třetím stupni závislosti na péči, tj.
o lidi upoutané na lůžku, pro které by bez našich
služeb bylo jedinou alternativou některé pobytové
zařízení.
Naši klienti jsou lidé různého věku a typu postižení.
Staráme se o vozíčkáře (po úrazech i vážných
onemocněních), pečujeme o seniory se ztrátou
soběstačnosti, ale i o lidi s onkologickými diagnózami
v posledním stádiu nemoci, kteří si přejí zemřít doma.
Jak již bylo řečeno, mnoho našich klientů je
upoutaných na lůžko. Úzce spolupracujeme
s nestátním
zdravotnickým
zařízením
Malyra,
poskytovatelem domácí zdravotní péče (včetně té
paliativní).
Lidem pomáháme s úkony osobní hygieny (na lůžku či
v koupelně), s přesuny z lůžka na vozík, pomáháme též
s oblékáním, ohřátím a podáním stravy, doprovody
k lékaři a kontaktem se společenským prostředím.

Zájemci o péči nás mohou kontaktovat
na e-mailu sekretariat@spokojeny-domov.cz,
případně na telefonním čísle 773 503 026.
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Nový strom v lipové aleji nad Liběchovem
K oslavám stého výročí založení československé republiky zasadili
liběchovští občané 31. října 2018 lípu srdčitou, která se stala součástí
lipové aleje na Kostelíčku.
Tato alej byla roku 2016 vyhlášena souborem památných stromů. Jsou
v ní zastoupeny lípa srdčitá (tilia cordata) a lípa velkolistá (tilia
platyphyllos). Stromy o výšce 5–19 metrů dosahují obvodu kmene 199–
354 cm. Alej je stará 236 let a vysazena byla v roce 1780, spolu se
vznikem křížové cesty. Nový, letošní stromek je umístěn poblíž jejího
XIII. zastavení.
Ke kořenům nově vysazené lípy byla uložena schránka se zprávou
o Liběchově v roce 2018 a pamětní mince. Tuto zprávu, stejně jako
slova nejstarší občanky Liběchova, přečetla starostka města během
slavnostního okamžiku, kterého se účastnila kromě dospělých také
početná skupina místních dětí. Možná právě jim připadne za pár let péče
o toto výjimečné stromořadí.
Alej podél kapliček po řadu let udržoval s několika přáteli, převážně
však sám a na své vlastní náklady kronikář Liběchova Ing. Josef Janáček
(na fotografii). Obnovil zde také cestu před kapličkami, která byla
desítky let neužívaná a zarostlá náletovými dřevinami. Do kapliček
instaloval nové obrázky – zvětšené xerokopie svatých obrázků.
Za mnohaletou péči, kterou pan Josef Janáček věnoval aleji i křížové cestě, mu tímto děkujeme.
Město Liběchov

Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem
Sedmdesát rodin z Mělnicka již dostalo finanční podporu
nadace Dobrý anděl, která pomáhá také rodinám, v nichž
se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním
příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti
zvládat lépe alespoň po finanční stránce.
Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění.
Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká kombinovaná
postižení, svalovou dystrofii Duchenne, cystickou fibrózu, nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je
možné také pomoci dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovanými poruchami
(mentálními, smyslovými, tělesnými). Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl
rakovinou jeden z rodičů. Za šest let fungování nadace podpořili dárci více než 5 643 rodin z celé České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc
nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail
a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi
pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše finanční
pomoc bude rodinám odeslána do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si
navíc můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.
(Na fotografii: Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl)
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Další úspěšný ročník chovatelské výstavy
Naše organizace byla Okresním výborem ČSCH pověřena, aby
uspořádala okresní výstavu mladých králíků, spojenou s místní
výstavou drůbeže a holubů. Na výstavu, která se konala ve dnech 14.
– 15. 9. 2018, bylo přihlášeno 238 králíků, 36 voliér drůbeže a 48
holubů a obeslalo ji 36 vystavovatelů nejen z okresu Mělník.
V expozici králíků bylo uděleno sedm pohárů a sedm čestných cen.
Nejlepší kolekci představil náš chovatel přítel Karel Uher, oceněný za
plemeno Havana. Nejúspěšnějším mladým chovatelem byl opět náš
mladý kolega Filip Miřatský, a to s kolekcí plemene králík zaječí.
U drůbeže byl přidělen jeden pohár, který získala chovatelka Jana
Králová ze ZO Mělník. Za holuby byl udělen také jeden pohár. Jeho
držitelem se stal přítel Ing. David Rameš ze ZO Cítov.
Poháry a ceny byly slavnostně předány za účasti starostky města
Liběchov Ing. Vladimíry Zralíkové, čehož si velice vážíme.
Výstavu navštívilo 170 platících návštěvníků a nespočet dětí, které
měly vstup zdarma. Jim byla určena také tombola, kde mohly vyhrát
jak živá zvířata, tak různé maličkosti pro radost. Návštěvníci ocenili
i možnost zakoupit mladé slepičky. A nezapomněli jsme ani na malé
občerstvení. Výstava se vzhledem ke krásnému počasí vydařila k naší
plné spokojenosti i ke spokojenosti návštěvníků. Díky příspěvku
a podpoře města Liběchov nebyla akce ztrátová. Rádi bychom touto
cestou poděkovali také vedení a chlapcům z DDŠ Liběchov za pomoc
s přípravou výstavy i s následným úklidem klecí.
Již nyní se těšíme na další ročník chovatelské výstavy, která se
uskuteční ve dnech 13. – 14. 9. 2019.
Anneliese Beníšková, předsedkyně ZO Liběchov

Světla nad bunkry
Dne 22. 9. 2018 proběhla celostátní akce „Světla nad bunkry“, při které se již potřetí od 20:30 do 21:00 rozsvítila
opevnění napříč republikou. Již podruhé jsme se s několika přáteli připojili k nasvícení řopíku v Liběchově, který patří
do opevnění druhého sledu tzv. Liběchovské příčky.
Vzpomínková akce vznikla v roce 2016, kdy se také konal její nultý ročník. Tehdy skupina nadšenců uskutečnila
nasvícení objektů v dřívějším termínu než v září, a sice v květnu, kdy si tímto způsobem organizátoři připomněli
květnové události roku 1945. Tehdy vznikl nápad nasvítit vojenské historické objekty i při jiné příležitosti. Postupem
času se k akci přidávají další dobrovolníci, majitelé objektů a vojenské spolky.
Zářijovou akcí si připomínáme vyhlášení mobilizace v roce 1938. Jde
o to, rozsvítit co nejvíce pevností a tím utvořit světelný řetězec
znázorňující linii opevnění a zároveň vzdát poctu mužům, kteří museli
23. 9. 1938 nastoupit do zbraně.
Tímto bych ráda poděkovala všem zúčastněným, především
panu Radku Duchoslavovi a firmě EMS, s. r. o., za zapůjčení
elektrocentrály a osvětlovací techniky.
Doufám, že i příští rok se sejdeme minimálně ve stejném počtu jako
letos.
Petra Kollmanová
LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 5/2018
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV
Výtvarná výchova v naší škole
Děti z 1. třídy a ze 7. třídy se v září zúčastnily výtvarné soutěže na téma „Můj barevný sen“, kterou pořádala
Dobrovická muzea, o. p. s. Do výtvarné soutěže se zapojilo několik stovek dětí z celé České republiky. Za naši školu
bude na vernisáži vystaven obrázek Míši Honzíkové s názvem „Můj srdíčkový sen“, který porotu velice zaujal.
Žák 7. třídy Tomáš Švorc se pak se svou další prací na téma „100. výročí republiky“ zúčastnil i soutěže Národního
muzea Praha.
Spolupráce s okolními institucemi
Stejně jako v uplynulých letech nadále pokračujeme v projektu „Mezi
generacemi“, který zahrnuje návštěvy našich žáků v Domově seniorů Vidim.
Cílem našich návštěv je zpříjemnit klientům pobyt v domově, zprostředkovat
dětem životní zkušenosti, tradice a zvyky a přispět k vzájemné úctě
a komunikaci. Letos jsme do projektu zapojili nové žákyně, tentokrát ze 7.
ročníku. Děkujeme jim za příjemnou atmosféru a za přispění ke společné práci.
Ve čtvrtek 1. 11. se děti ze školní družiny zúčastnily halloweenské slavnosti
pořádané Spolkem Liběchov sobě v zahradě liběchovského zámku. Společně
jsme vydlabali mnoho dýní a ozdobili jimi vnitřní nádvoří, kde bylo pro
účastníky připraveno sladké pohoštění. Poté jsme se prošli s lampiony
zámeckým parkem k rybníčku a hledali jsme poschovávaná strašidla a rarášky.
Odpoledne se vydařilo, dětem se akce líbila a všichni jsme si ji užili.
Projektová výuka
Výuku v naší škole se snažíme dětem zpestřit pomocí projektů. Žáci prvního stupně
se zúčastnili projektu ke 100. výročí vzniku republiky, který začal zhlédnutím
krátkého dokumentu o vzniku Československa. Poté se děti rozdělily na skupiny
a v nich si se zájmem povídaly o T. G. Masarykovi, naší hymně, první republice,
starých bankovkách a podobně. S nadšením také vybarvovaly, malovaly, lepily,
četly. Touto cestou si připomněly základní a důležitá fakta z naší historie
a podpořily své vlastenecké cítění. Výsledkem práce z celého projektového dne
jsou nejen nové vědomosti a postoje, ale i několik krásných koláží, které zdobí naši
školu. Děti i my učitelé se těšíme na další společné projekty.
Žáci a žákyně 1. až 3. ročníku se dne 1. 11. zúčastnili okresního turnaje
v minifotbale. Sportovní klání pořádal Dům dětí a mládeže Mělník spolu s městem
Mělník. Děti si zahrály v areálu TJ EMĚ – Na Polabí proti týmům dalších
základních škol z blízkého okolí. Pro děti bylo velkým zážitkem zahrát si na
skutečném fotbalovém hřišti. Za svoji snahu dostaly sladkou odměnu.

Vánoční besídka a dílnička pro rodiče s dětmi
Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na vánoční besídku žáků naší školy, která se bude konat
ve čtvrtek 13. 12. 2018 od 15:30 hodin v budově naší školy.
Poté bude následovat tvoření dětí s rodiči, prarodiči, sourozenci...
Všichni budete srdečně vítáni!
Vedení školy a kolektiv pedagogů ZŠ Liběchov
LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 5/2018
10

Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY

www.mslibechov.webnode.cz

Co proběhlo? DIVADÉLKO
V pondělí 1. října k nám opět zavítalo Divadélko Koloběžka
s Houbařskou pohádkou, ve které vystupovala nafoukaná hraběnka
Muchomůrka, čerstvě vyklubaný Hříbek, zlobivý Honza Paleček
a čaroděj Fousoděj. Pohádka byla nejen zábavná a vtipná, ale také
poučná, protože dětem připomněla, jak se chovat v lese, co zde žije
za zvířátka a že některé houby jsou jedlé, a některé ne. Dětem se
pohádka líbila a už teď se těší na další.
PO STOPÁCH SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA
(akce pro rodiče a děti)
Ve čtvrtek 24. 10. navštívil naši školku skřítek Podzimníček. Připravil
pro děti zábavné odpoledne, které si užily spolu se svými rodiči.
Nejprve se dozvěděly, co všechno je na jednotlivých stanovištích čeká,
a pak už mohlo putování začít. Po celou dobu pracovaly především
s přírodninami, které si na předchozích vycházkách nasbíraly, či
s obrázky souvisejícími s podzimní tematikou. Počítaly přírodniny,
skládaly z nich obrázky, házely na cíl, přiřazovaly je, třídily, skládaly
puzzle, hledaly dvojice a vyrobily si nádhernou sovičku. Paní učitelky
proměněné v pohádkové postavičky dětem do připravených kartiček
zaznamenávaly splnění úkolů. Každý si za svoji snahu odnesl nejen
radost z příjemně stráveného odpoledne, ale i drobnou odměnu.
ZEMĚ SNŮ
Ve čtvrtek 4. října jsme se vydali do pohádkové země na zámek
v Ploskovicích. Děti v roli malých skřítků se pokusily osvobodit
princeznu Sněženku, kterou zaklel zlý čaroděj. Čekala je dobrodružná
cesta zámeckým parkem i zámkem, kde narazily na různé pohádkové
bytosti. Některé jim pomohly, jiné se zase snažily jim cestu za
osvobozením princezny zmařit. Bylo potřeba splnit úkoly, které si pro
ně připravila víla, Pán stromů, Čmoudík a skřet Loužička. Děti se
musely naučit zaříkávadlo, pomocí kterého přemohly zlého čaroděje.
Program vyvrcholil v zámku, kde na malé skřítky netrpělivě čekala
princezna. Děti dostaly od princezny za záchranu malou odměnu –
drahokam pro dobré sny.
Co nás čeká?
 Divadlo Šikulka
 Divadélko Koloběžka
 Návštěva Mikuláše a čerta
 Výrobní dílna se studenty SOU Liběchov
 Vánoční besídka
Kolektiv učitelek MŠ
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MĚSTO LIBĚCHOV POŘÁDÁ

VÁNOČNÍ ZÁJEZD DO DRÁŽĎAN
v sobotu

8. 12. 2018
v tento den Štolová slavnost

ve čtvrtek 13. 12. 2018
Odjezd vždy v 9.00 hodin z parkoviště v Liběchově, návrat
cca ve 22.00 hodin.
Cena za osobu je 290 Kč.
Přihlásit se na zájezd a uhradit částku v pokladně MěÚ Liběchov je nutné nejpozději jeden týden
před odjezdem. Platba pouze v hotovosti.
Zájezd se bude konat pouze při obsazení 45 míst v autobuse. Při nenaplnění kapacity bude zájezd
zrušen a vybrané peníze vráceny v pokladně MěÚ Liběchov.

MĚSTO LIBĚCHOV VÁS SRDEČNĚ ZVE
K SLAVNOSTNÍMU

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
V NEDĚLI 2. PROSINCE 2018
OD 16.30 HODIN
V CENTRU LIBĚCHOVA
Sváteční podvečer zpestří svým vystoupením děti
ze Základní školy a mateřské školy v Liběchově
a skauti z přístavu Modrá kotva.
Připraveno bude malé občerstvení.
Rezidence Liběchov připravuje svařené víno a čaj,
dětem věnuje adventní kalendáře.
Akci finančně podpořila firma ČEZ, a. s.
PŘIJĎTE SPOLU S NÁMI ZAHÁJIT ADVENTNÍ ČAS!
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Město Liběchov
Vás srdečně zve k

PŘEDVÁNOČNÍMU
POSEZENÍ
PRO SENIORY
9. prosince 2018
od 15.00 hodin
v liběchovské sokolovně.
Připraveno bude pohoštění
a hudba zahraje k poslechu
i tanci.

Zpívání koled u křížku
Zveme Vás srdečně v předvánoční čas
ke zpívání koled „U Křížku“ na Boží Vodě.

Známé melodie si zazpíváme

22. prosince 2018
od 18.00 hod.
Jak se již stalo zvykem, pro všechny budou
připraveny teplé nápoje,
zájemci mohou donést na ochutnání malou
ukázku vánočního cukroví.
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PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK MODRÁ KOTVA LIBĚCHOV
Modrá kotva hlásí…
Vánoce už se pomalu blíží, a tak bychom vám chtěli přiblížit novodobý vánoční zvyk – Betlémské
světlo. Je to plamínek přenesený z věčného světla, které hoří v jeskynní kapli v městě Betlémě, kde
se narodil Ježíš Kristus. Betlémské světlo je rozváženo za pomoci skautů do řady míst v mnoha
evropských zemích, ale i do USA a do Kanady.
Jak tento zvyk vlastně vznikl? V roce 1986 v rakouském Linci přemýšleli pracovníci rozhlasu, jak ozvláštnit sbírku
s názvem Světlo ve tmě, určenou nevidomým dětem. Rozhodli se přivézt světlo z Betléma těm, kteří ochotně přispěli
ve sbírce.
Kde se inspirovali? Podle středověké pověsti odešlo několik mladíků z Florencie na křížovou výpravu, aby osvobodilo
od mohamedánů především Betlém a Jeruzalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Jeden z rytířů přísahal, že pokud
výpravu přežije a vrátí se, tak do rodného města Florencie přinese plamínek z ohně věčného světla, které hoří
v betlémské bazilice. Nikdo mu však nechtěl věřit. Po několika letech od jejich odjezdu, těsně před Vánocemi, se před
branami Florencie objevilo několik zubožených postav. V jejich čele šel jeden, který držel v rukou hořící svíci.
Florenťané v nich jen stěží poznávali své ztracené syny, ale všichni rytíři přísahali na plamen svíčky, který obětavě
chránili před neúprosným počasím při cestě po souši i na moři.
Tento rok se jedná o třicátou cestu skautů s Betlémským světlem. Letos, jako i předešlé roky, se této akce zúčastníme.
Bude nám ctí předat do Vašich domovů vánoční poselství míru a lásky.
Za přístav Modrá kotva Liběchov
Bc. Marie Kubecová

Zdroj: https://www.betlemskesvetlo.cz/

Náš oddíl Žraloků jednoho říjnového odpoledne
symbolicky uzamkl Labe obrovským klíčem. Další vodácká
sezóna je za námi! V příštím roce na shledanou!
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LIBĚCHOV SOBĚ – SPOLEK PRO ZÁCHRANU KOSTELÍČKA
Milí liběchovští spoluobčané,
rádi bychom Vás stručně informovali o dění v našem spolku a o našich plánech pro následující období. Byli jsme
velmi potěšeni, že na konci léta se nám podařilo získat dotaci na rozvoj komunitního života v obci. 1. listopadu
letošního roku jsme se společně s místními školami zapojili do projektu Mluvme spolu, který vyhlásil pro letošní
a nadcházející rok T-Mobile. Zahájení bylo slavnostní, uvedly ho kromě starostky města a předsedkyně našeho spolku
i paní ředitelky škol a zástupkyně ředitele SOU. Zasadili jsme dva stromy, jeden daroval zahradě Mgr. Milan Svoboda
a druhý byl pořízen z dotace. Děti pod vedením paní učitelek vydlabaly dýně a těmi pak ozdobily a rozsvítily nádvoří
zámku.
Smyslem projektu je jednak umožnit dětem
z dětského domova se školou, dětem ze
základní školy a učňům ze SOU Liběchov
alespoň symbolicky pomoci dospělým
dobrovolníkům z Liběchova
obnovit část
kulturního dědictví obce, jednak získat pod
odborným dohledem učitelů podrobnější
znalosti z oboru zahradnictví a botaniky.
Neméně významné je také to, aby děti získaly
zkušenost,
že
je
možné
vzájemně
spolupracovat. Během prvních brigád, které se
konaly v neděli 11. listopadu a ve čtvrtek 15.
listopadu, jsme začali s odnášením větví
a hrabáním posekané trávy.
Foto ZŠ a MŠ Liběchov
Po domluvě s majiteli zámku a s pomocí pana Josefa Homolky plánujeme vyčistit a zkulturnit část zahrady, kudy vede
cesta do Malého Liběchova podél železniční trati, a také úzkou cestu pro pěší kolem zahradního jezírka, vedoucí také
do Malého Liběchova. Rádi bychom v zámecké zahradě vytvořili nový oddychový prostor pro místní i pro turisty.
Z prostředků získané dotace pořídíme pracovní pomůcky, zahradnické nářadí, odpadkové koše a vybavení oddychové
zóny. Na našich stránkách www.kostelicek.eu a na facebooku Liběchov sobě budeme pravidelně uvádět informace
o probíhajícím projektu a také termíny brigád. Pokud byste nám chtěli jakkoliv pomoci, jste vítáni.
Další aktualitou je, že spolek v prosinci tohoto roku vydává svou
druhou knihu, která pojednává o zámku, zámecké zahradě
a o novodobých dějinách Liběchova. Kniha ponese název
Liběchov a jeho zámek. Novodobá historie. Zámecké zahrady
v Liběchově. Autoři jsou Šárka Bínová a Vítězslav Štajnochr.

Dne 25. prosince Vás jako každoročně srdečně zveme
na zpívání koled do kostela sv. Havla.
Program ještě doladíme a včas zveřejníme.
Přejeme Vám klidný předvánoční i vánoční čas a těšíme se na to,
že se i v příštím roce budeme společně setkávat při kulturních,
společenských nebo pracovních aktivitách.
Velmi se těšíme z novinky, že kostelíček bude již brzy ve
vlastnictví města a společně se můžeme pokusit o jeho záchranu.
Členové spolku Liběchov sobě –
spolku pro záchranu kostelíčka
LIBĚCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 5/2018
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Foto Ing. Josef Janáček

Tomáš Jirásek: Mé vzpomínky na Liběchov
Vzpomínky JUDr. Tomáše Jiráska Vás zavedou do Liběchova a Boží Vody, kde autor v letech 1954 až 1967 jako školák
a později také jako gymnazista prožíval prázdniny. Znovu se na stejná místa začal vracet až po roce 1989, aby zde
pečoval o své blízké rodinné přátele. S odstupem mnoha let se pan Tomáš Jirásek ohlíží nazpět, zachycuje Liběchov tak,
jak jej v mladém věku poznal, a své vzpomínky porovnává s novodobou tváří obce. Své vyprávění doprovází
historickými snímky a motivy z pohlednic. Rádi jeho vyprávění otiskujeme a těšíme se na případné pokračování.
Musím začít asi od středu obce, respektive dnes již města, kde se kříží silnice č. I/9 (z Prahy do Dubé a dál až do
Rumburku a na hranice s Německem) se silnicí č. II/261 (vedoucí přes Štětí až do Ústí nad Labem, a to po pravém
břehu Labe). Náměstím protékal potok, který byl ramenem hlavního potoka Liběchovky. Na rohu křižovatky ve směru
na Štětí stála prodejna potravin, kde vládl pan Boštík. Naproti přes ulici byla restaurace „Beseda“, která snad funguje
dodnes. Její součástí bylo místní kino, kam jsme o prázdninách chodili „do biografu“. Dříve se promítalo ve středu od
17 a 20 hodin, v sobotu a neděli zrovna tak, a navíc v neděli ještě dopoledne od 10 hodin.
Zajímavé bylo promítání v době žní. Protože
byl nedostatek elektrického proudu a většinu
příkonu „sežraly“ mlátičky, tak každou chvíli
při promítání vypadl proud a promítání se
přerušilo. Nefungovalo ani osvětlení, tak se
chodilo do kina s baterkami, abychom si
posvítili. Za chvíli proud naskočil a promítalo
se dál. Pak se zase přetrhl film či praskla
lampa, a tak jsme někdy měli to štěstí, že film
místo hodiny a půl běžel dvě hodiny a někdy
i více. Když to bylo odpolední promítání, tak
se protáhlo, že večerní začínalo o půl deváté
či později. Dnes je již kino mimo provoz.
Naproti bývalému kinu bylo holičství a kadeřnictví pana Herouta, kam jsem jednou či dvakrát za prázdniny se šel
nechat ostříhat. Model na ježka za jednu korunu. Pan Herout byl činovníkem místního fotbalového klubu, a tak se u něj
v„oficíně“ probíraly výsledky posledních zápasů, hodnotily se výkony hráčů a dělaly se návrhy na sestavu pro příští
mistrák. Místní hvězdou fotbalového klubu byl brankář Milda Reichelt. Ten když chytal, tak jeho robinsonády byly
pověstné. Mlátil sebou na brankovišti, a když si dal před zápasem dvě tři piva, tak byl k nepřekonání.
Fotbalové hřiště bylo v lipové aleji, která spojovala Liběchov s Boží Vodou. Tudy se chodilo na rande nebo na nákupy,
či do kina anebo do hospody. Hned vedle hřiště tekl potok, dnes zvaný Liběchovka, a přes něj vedla v úrovni středové
čáry lávka. Vedle lávky vyvěrala studánka a tam jsme se vždy chodili napít, když jsme měli při fotbale žízeň. Dnes tam
stojí chaty místního kempu.
Na fotbal se chodilo vždy v neděli
odpoledne, a to se místní hodili „do gala“
a šli fandit. Fotbaloví žáci měli kromě
tréninků za úkol sekat na hřišti trávu.
Protože moji kamarádi také hráli, tak jsem
chodil s nimi. Později se na hřišti objevily
živé sekačky – ovce. Ty udělaly na hřišti
sice krásný pažit, ale zase jsme museli
chodit sbírat jejich lejna. A že jich bylo!
Někdy i tři kolečka.
To jsem ale nějak zamluvil ještě povídání
o Liběchovu, takže se opět vrátíme zpět
k holičství pana Herouta.
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Dál po silnici směrem na Štětí se došlo ke zdravotnímu středisku, ve kterém
úřadoval pan doktor Morávek. A hned vedle střediska začínala již zmíněná alej na
Boží Vodu. Pan doktor Morávek bydlel v Tupadlech v krásné lesní vilce (č. p.
107) a jako první v okolí jezdil v tehdejším výkřiku našeho automobilového
průmyslu, ve Škodě 440 Spartak.
Dál po silnici již nic moc zajímavého nebylo, jen se tudy chodilo či na kole jezdilo
na nádraží. A dnešní nádraží je velmi zpustlé a cesta, ta je ještě původní. Tam
jsme jezdili se Zdeňkem Šestákem za jeho tatínkem, který pracoval na místním
nádraží jako hradlař, a vozili mu oběd. Vždy jsme počkali, až se nají. A když měl službu na horním hradle, tak jsme si
zaskočili do nedalekého sadu natrhat meruňky.
Nyní se vrátíme zpátky a budeme putovat Liběchovem vzhůru do kopečka, směrem na Želízy. A začínáme u obchodu
pana Boštíka. Je zajímavé, že zde prodávali lepší chléb, než měl pan Chytil, ale ten měl zase lepší pečivo. Ještě dole na
náměstí bylo řeznictví a budova pošty. A nad ní také mlékárna, kam jsme s bandaskou chodili pro mléko a tvaroh.
Mléko bylo v hliníkových konvích a paní, co zde prodávala, měla kalibrovanou nádobu, kterou mléko nalévala.
Hned vedle obchodu byla zastávka autobusu a dál na této
straně památník padlým občanům města v obou válkách.
Pak byl národní výbor a v úzké ulici řada různých
obchodů. Moc si již na ně nepamatuji, jen že tu někde
bylo papírnictví paní Scharfové. Takové přívětivé, jako
z filmu.
Naproti papírnictví byly další potraviny, které vedl pan
Chytil. Ten neustále soupeřil s panem Boštíkem o to, kdo
bude mít víc zákazníků.
Dále do kopce byla ještě nějaká hospoda, ale nejsem si již
dnes zcela jist. Naproti ve velké vile byl dětský domov.
Ještě dále již jen sokolovna, hřbitov, ale také obchod
obuví, kde vládla přívětivá nálada, vytvářená paní
Zikmundovou. Jinak se zde také nacházela místní strojní
traktorová stanice, kam jsme chodili okukovat tehdy
neobvyklé pásové traktory typu Stalinec, protože jinak
místní zemědělci měli jen traktory Zetor 25.
A je nutné se zmínit o jedné vyhlášené atrakci Liběchova,
kterou byla místní zámecká vinárna. Tam se sjížděli
milovníci zvěřiny a ryb ze širokého okolí a hodně
„Pražáků“ si sem zajelo na dobrou večeři.
Víno se tu podávalo také skvělé, jednak z místních vinic a potom vyhlášené
mělnické, především pak „Ludmila“. Bílá i červená. (Fotografie vlevo je
z roku 1931.)
Pro mne bylo zajímavé i to, že zde pracoval jako číšník pan Málek, který
bydlel na Boží Vodě. A jako správný číšník byl v letní sezóně zde a přes zimu
zase „pingloval“ na horách, v Alpském hotelu, kam jsem s rodiči také v mládí
jezdil.
V příštím vydání Liběchovského zpravodaje bych se s čtenáři rád podělil
o své vzpomínky na lidi a život na Boží Vodě, tak jak zde žili v letech 1954
až 1970.
(v listopadu 2018)
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Dějiny Liběchova v datech (5)
Liběchov za Pachtů z Rájova
1709 se čtrnáctiletá Antonie Marie provdala za třiatřicetiletého Jana
Jáchyma Pachtu z Rájova (1676–1742). Svatba uspořádána v Praze
v Týnském chrámu. Po smrti Janova otce Daniela Pachty roku 1684
byl přitom otec Antonie jedním z poručníků Pachtových nezletilých
synů, mezi nimi i Jana Jáchyma, kterého tudíž velmi dobře znal; lze se
oprávněně domnívat, že Jan Jáchym si na Antonii už dlouho myslel
a jen čekal na vhodný čas. 😊
V majetku Pachtů z Rájova zůstal Liběchov celé 18. století. Jakkoli
ovšem navázali na své předchůdce, přesto to byli právě oni, kdo do
velké míry vtiskli místu dodnes přetrvávající ráz.
Jan Jáchym, muž výjimečného rozhledu a zájmů, stal se vlivným
barokním šlechticem, 1721 byl povýšen na říšského hraběte. Projevil
se jako velkorysý stavebník Liběchova, stejně jako posléze jeho syn
a dědic Hubert Karel. Dali vsi pozoruhodné památky a mimořádnou
urbanistickou hodnotu. Jan Jáchym panství rozšířil koupí Radouně
(1711) a dědictvím Chcebuze a Brocna po starším bratrovi (1729).
Ve dvacátých letech Jan Jáchym povolává předního císařského
architekta Františka Maxmiliána Kaňku (1674–1766), aby navrhl
přestavbu renesanční rezidence v pohodlný barokní zámek. Přestavba
provedena v letech 1720–1731. Účastnil se jí pravděpodobně rovněž
významný český stavitel a architekt Václav Špaček (1689–1751);
z pramenů znám také jeho polír Antonín Pokorný.
Kaňka k přestavbě přizval své nejoblíbenější spolupracovníky, sochaře
Matyáše Bernarda Brauna (1684–1738) a malíře Václava Vavřince
Reinera (1689–1743). Vznikl tak barokní Liběchov se zahradou
a dalšími budovami jako náročné letní společenské sídlo, jak tehdy
bylo zvykem v celé Evropě a zejména v Anglii, kde snad uměli nejlépe
zapojit prostory zahrad a parků do celkové koncepce obydlí.
Přestavbu zámku řešil Kaňka přístavbou nového barokního křídla
o dvou patrech, které tečnovitě navazovalo na jihozápadní zůstavší
podkovitý půdorys okrouhlé renesanční tvrze – rezidence z doby
Nostviců (Belviců) z poloviny 16. století. Vznikla tak osobitá nová osa
budovy, na jejímž severovýchodním konci byl původní vstupní portál,
jehož pokračováním bylo nádvoří, nová sala terrena a nové barokní
křídlo, otevírající se do zahrady a k řece. Zahradní průčelí má
předložený čtyřsloupový jónský portik (otevřenou „halu“). Objekt byl
zastřešen mansardovou střechou (zničena při požáru 1811, nahrazena
dnešní valbovou). Ve středu průčelí je tympanon (trojúhelníková svislá
plocha ve štítu, na níž roku 1975 umístěn latinský nápis MUSEUM
KULTURS…) a po obou stranách na nárožích osazeny plastiky.
Nový velký sál v prvním patře V. V. Reiner vyzdobil freskou
(Olympská svatba), dnes již neexistující (sál dodnes nazýván
Reinerův). Před vstupem do zámku umístěna socha Persea, dílo M. B.
Brauna (vzniklo kolem roku 1725).
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Jan Jáchym, hrabě Pachta z Rájova

Součástí zámku stala se zahrada francouzského stylu, byl vzdělán zahradní
parter, zasypán vodní příkop kolem zámku, početná ramena říčky svedena do
jediného hloubeného koryta, jedno z ramen využito pro Mlýnský neboli
Křivolský potok, celé území delty bylo zplanýrováno. V liběchovských
matrikách se setkáváme se jménem zahradníka (hortulanus) – Ferdinand
Clofath (Clofas).
Barokní přestavba kostela sv. Havla (architektem patrně rovněž F. M. Kaňka)
proběhla v letech 1725–1728 (dle jiného pramene 1738–1741). Výmalbu provedl
významný malíř Jan Petr Molitor (1702–1756; podobiznu se nepodařilo
dohledat, pokud vůbec nějaká existuje). Terasa a schodiště kostela byly osazeny
plastikami světců Jana Nepomuckého, Vojtěcha a Floriana (později
přemístěnými na náves k mlýnskému náhonu) a Antonína Paduánského.

František Maxmilián Kaňka

Kolem roku 1731 obnovena v Liběchově fara, zaniklá za třicetileté války (viz
výše). Jména farářů: František Jakub Šťastný, Karel Antonín František
Týma (do r. 1740), Václav František Fiala (1740–1781), Josef Stolla (1781–
1812).
Jan Jáchym zemřel v 66 letech roku 1742 jako rukojmí Francouzů. Jeho mumie
se nachází v Mnichově u Mariánských Lázní. Panství zdědil čtrnáctiletý syn
Hubert Karel Pachta (jeho podobiznu žel neznáme); za plnoletého byl
prohlášen až ve svých čtyřiadvaceti letech roku 1752. Oženil se s uherskou
šlechtičnou Barborou Berenyi de Karanes Berényi (Berenyové měli ve znaku
veverku, kterýžto motiv je dosud ke spatření jak na zámku, tak v kostele sv.
Havla). Hubert Karel šťastně navázal na stavební počiny svého otce. V roce
1750 nechal postavit nad silným minerálním pramenem kapli Panny Marie
a vedle lázeňský dům, kolem vznikla osada, původně zvaná Johannisdorf,
posléze pak Geweihtenbrunn (doslova „posvěcená studánka“), posléze česky
Boží Voda. Z oněch let máme i nejstarší doklady o německém ekvivalentu pro
Liběchov, totiž Liboch. Roku 1780 vystavěna křížová cesta ke kostelu sv. Ducha
(autorem projektu byl patrně opět F. M. Kaňka), vymalovaná jezuitským
řádovým malířem Josefem Kramolínem (1730–1802); souběžně vysazena
lipová alej. 1781 datována další honosná stavba Karla Huberta, konírna. 1766
datovány zámecké věžní hodiny (v současnosti žel nezvěstné). Z roku 1734
pochází Červená kaple (dosud zachovaná těsně při silnici I/9) a Bílá kaple (ta již
vzala za své).
Rokem 1727 datován jedinečný plánek lounského geometra Adalberta
(Vojtěcha) Jankovského (primárním účelem bylo zachytit polohu obydlí zdejší
židovské komunity), na kterém kromě Judenhausu a kostela sv. Havla (ještě před
následující přestavbou) zachyceny pivovar se sladovnou, pivní sklep, zvonice
s cibulovitou bání, škola, fara, domek s viničným sklepem, řeznický krám, táhlý
„dům řemeslníků“ aj.

Matyáš Bernard Braun

Václav Vavřinec Reiner

Obec se mění na vynikající barokní urbanistický celek, za necelé století se čtyřnásobně zvětšuje, vyrůstají chalupnické
enklávy Malá Strana, Malý Liběchov, zástavba na vrchu pod sv. Duchem, Boží Voda (v roce 1787 bylo v Liběchově 92
obytných domů). Počet obyvatel se zdvojnásobuje z 280 na počátku 18. století na circa 500 na počátku 19. století.
Decimující byl pro ves hladomor z roku 1773, kdy během dvou let zemřelo 101 osob.
Pokračování příště.

-jk-
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SK LIBĚCHOV, z. s.

www.sklibechov.cz

Sportovnímu klubu SK Liběchov se v letošním roce podařilo získat dotaci z programu MŠMT „Můj klub“. Tato dotace
se přiděluje pouze klubům, které pracují s dětmi a mládeží, a výše dotace je přímo odvislá od jejich počtu. Finanční
prostředky lze použít jak na údržbu a opravy majetku, tak na sportovní činnost. Hlavní část dotace byla použita na
opravu vnitřních prostor fotbalových kabin, které nebyly opravovány desítky let. Byly provedeny opravy stropů
a omítek a nově vymalováno. Původní stropy byly doposud pouze z neomítnutých heraklitových desek bez tepelné
izolace. Nové sádrokartonové stropy, tepelně izolované, tak zpříjemní užívaný prostor nejen esteticky, ale i funkčně.

Fotbalový oddíl
Do fotbalového oddílu se začátkem nového školního roku a nové fotbalové sezóny přišli i noví zájemci z řad těch
nejmladších. Zvýšený počet dětí sice přináší i zvýšené nároky na trenérskou činnost, ale odměnou je pak plné hřiště
sportujících dětí. Přijímání dětí ve věku 6–10 let do fotbalového oddílu probíhá celoročně, a budeme rádi za každého
nového fotbalového nadšence. Tréninky se nyní a v zimních měsících konají v tělocvičně DDŠ.
V okresních soutěžích družstvo přípravky absolvovalo náročnou
podzimní část, během které odehrálo celkem deset zápasů. Všechny
děti (i rodiče) zaslouží maximální pochvalu za nasazení, se kterým
všechny zápasy absolvovaly. V jarní části se skupiny nově rozlosují
podle výkonnosti, tak snad se bude dařit i výsledkově.
Muži v podzimní části soutěže zůstali daleko za očekáváním
i vlastními ambicemi. Po letním posílení kádru chtěli hráči v letošní
sezóně atakovat horní příčky tabulky, avšak výsledková realita
posouvá tým k opačnému konci. Původně široký kádr hráčů se vinou
absencí, zranění, trestů a celkové nedisciplinovanosti rapidně zúžil
a výsledkově zaostává. Tým je v současné situaci v hráčské, herní
i výsledkové krizi a všichni doufáme, že se v zimní přestávce podaří
vše stabilizovat a navrátit tým tam, kam výkonnostně jistě patří.
Štěpán Hladký

SK LIBĚCHOV – ODDÍL STOLNÍHO TENISU VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

pro děti do 15 let v kategorii nejmladších, mladších a starších žáků

7. PROSINCE 2018 OD 16:00 HOD.

V LIBĚCHOVSKÉ SOKOLOVNĚ
ZVEME TAKÉ NEREGISTROVANÉ REKREAČNÍ HRÁČE
SOUTĚŽÍME O VÁNOČNÍ CENY
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O Oddíl stolního tenisu
o
Naši hráči se od září opět
o
účastní regionální soutěže.
Družstvo dospělých je nyní na
devátém průběžném místě
žebříčku, družstvo žáků na
místě pátém.
Do obou oddílů celoročně
přijímáme nové členy – hráče
se zájmem účastnit se soutěže,
ale i hráče rekreační, kteří
hledají sportovní vyžití.
Trénujeme zatím v sokolovně,
ve středu a v pátek: děti od 16
do 18 hodin, dospělí od 18 do
20 hodin.
Miloslav Vít

Lampionový průvod
Podvečer 7. listopadu 2018 u nás rozzářily lampiony.
V tradičním lampionovém průvodu, který se letos konal už
podesáté, se na cestu lesem vydalo na čtyřicet dětí z Ješovic,
ale i z nedalekého Liběchova, a dokonce z Tupadel. Oproti
loňskému roku se tak počet účastníků zdvojnásobil!
Jako vždy jsme šli nejdříve společně, pak nastala příležitost,
aby každý prokázal trochu odvahy a poslední úsek cesty už
došel potemnělým lesem sám. I když některé menší děti
potřebovaly pomocnou ruku, přece jen všichni tento úkol
zvládli a kromě kouzelného zážitku si z ješovického lesa
odnášeli i malou odměnu. Již nyní se těšíme na příště!

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ SOUSEDÉ A PŘÁTELÉ,
SRDEČNĚ VÁS VŠECHNY ZVEME NA PŘEDVÁNOČNÍ

ZPÍVÁNÍ U PAMÁTNÉ LÍPY V JEŠOVICÍCH
23. PROSINCE 2018 OD 17.00 HODIN
Vezměte si s sebou lucerničky, abyste si mohli donést domů Betlémské světlo,
které do Ješovic přivezou skauti z přístavu Modrá kotva Liběchov.
Text v rubrice Ješovický posel Vlaďka Zralíková.

Dlouhé večery lákají ke čtení! V knihovně na Vás
stále čeká více než 3 000 svazků krásné i naučné
literatury. Na své si přijdou milovníci klasických
i moderních románů, detektivek i zájemci o historii
umění a architektury či přírodovědci. Nové knihy
čekají také na děti a mladé čtenáře.
Těšíme se, že si přijdete ZDARMA vybrat semínka
na příští sezónu, a budeme rádi, pokud přinesete
přebytky semen ze své zahrady.
Středa 16–18 hodin
Facebook: Knihovna Liběchov
Eva Fričová
GSM: 603 313 439
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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 24. LEDNA 2019.
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 V LIBĚCHOVĚ (BOŽÍ VODA)
DÁLE PRODÁM:
 VELKOU NEREZOVOU LEDNICI
 VELKÝ MRAZÁK
 DVĚ PROSKLENÉ CHLADICÍ SKŘÍNĚ VELKÉ
 REGISTRAČNÍ KASU ZN. SERD 360T
CENA DOHODOU
VOLAT NA ČÍSLO 727 895 356

PLOŠNÁ INZERCE V LIBĚCHOVSKÉM ZPRAVODAJI
Cena za formát
A4 600,- Kč
A5 300,- Kč
A6 150,- Kč
A7 75,- Kč
ZADÁNÍ INZERÁTU NA ADRESE
libechovsky.zpravodaj@libechov.cz
NEBO V KANCELÁŘI MěÚ LIBĚCHOV.
PLATBY V HOTOVOSTI V POKLADNĚ MĚSTSKÉHO
ÚŘADU LIBĚCHOV NEBO PŘEVODEM NA ÚČET.
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