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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
se začátkem léta přichází období dovolených. Mnozí
z vás se už určitě těší na trochu odpočinku, který si po
náročné práci dopřejí, a snad také na teplé, slunečné
počasí – vždyť si letos dalo opravdu na čas. Ráda bych
Vám popřála, aby se Vám všechny letní plány vydařily
a abyste o prázdninách načerpali co nejvíce sil a dobré
pohody. Dětem, které určitě netrpělivě vyhlížejí
poslední školní den, přeji kouzelné a dobrodružné dva
měsíce! A co se u nás v uplynulých týdnech událo?
●●Od června vychází Liběchovský zpravodaj v nové
podobě. Šablonu pro grafické zpracování vytvořila
a tisk zpravodaje zajišťuje firma funprint.
●●Zastupitelstvo města 22. května 2019 pořídilo nový
Územní plán města Liběchov. Vyhláška o jeho
pořízení byla ve dnech 24. 5. – 10. 6. 2019 zveřejněna
na vývěsce městského úřadu i na elektronické
úřední desce; po uplynutí patnácti dnů nový územní
plán nabývá platnost.
●●Byly dokončeny Komplexní pozemkové úpravy
v katastru obce Liběchov, příslušná vyhláška byla
vyvěšena na úřední desce ve dnech 20. 5. – 5. 6.
2019. Po uplynutí patnáctidenní lhůty začne zápis
všech změn do katastru nemovitostí.
●●Dne 6. května se na Městském úřadu Liběchov
uskutečnilo Podnikatelské fórum, kterého se
účastnili podnikatelé z Liběchova a blízkého okolí a
zastupitelé města. Tématem setkání byly zdejší
podmínky podnikání. Kromě pozitivních věcí, jako
jsou místní kulturní památky a příroda, zmínily obě
strany také negativa, zejména vliv dopravní situace a
malý turistický ruch.
●●Ve dnech 24. – 25. května 2019 se v České republice
konaly volby do Evropského parlamentu. Volební
účast v okrsku č. 1 (Liběchov) byla 21,33 % a v okrsku
č. 2 (Ješovice) 28,30 %.
●●Setkání starostů Mělnicka se zástupci Policie ČR
proběhlo 11. dubna 2019. Starostové byli seznámeni
se statistikou kriminality, která u nás dlouhodobě

Děti ze ZŠ Liběchov vystoupily na Vítání občánků
zůstává nižší, než je celorepublikový průměr.
Kritickým bodem je však neúnosná dopravní situace,
v současné době navíc značně zhoršená rekonstrukcí
silnice I/9 a kruhového objezdu na Pšovce.
●●V dubnu začala plánovaná rekonstrukce sokolovny.
Dokončení prací předpokládáme v září.
●●Na jaře byla nově upravena obřadní síň Městského
úřadu Liběchov. Poprvé se veřejnosti představila při
slavnostním Vítání občánků. Více na straně 7.
●●Dne 2. května 2019 byla provedena Protipovodňová
prohlídka Liběchovky. Při této prohlídce bylo
nalezeno několik částečných či úplných překážek v
toku, například oplocení nebo rozpadlé mostky.
●●Krajská správa a údržba silnic v květnu opravila
Kokořínskou ulici. Město Liběchov zároveň nechalo
obrusem částečně zpevnit místní komunikaci
spojující Rumburskou a Kokořínskou ulici.
●●Od 8. června 2019 je nově otevřena kavárna a bistro
v budově čp. 40 (vedle pošty). Provoz infocentra
i veřejné knihovny ve stejných prostorách nadále
pokračuje.
●●Upozorňujeme na nutnost šetřit pitnou vodou! Více
v článku na straně 5.

o Kostelíčku aktuálně

Uskutečněné akce: Ples Vítání jara (5. 4.), Den Země
v Ješovicích (28. 4.; v Liběchově byl kvůli silnému
dešti zrušen), Pálení čarodějnic (30. 4.), Dětské
rybářské závody (11. 5.), Vítání občánků (18. 5.),
Dětský den v Ješovicích (25. 5.) a v Liběchově (26.
5.), Povodík (1. 6.), Den bezpečí (3. 6.), Svatodušní
pouť (8. 6.), Promítání filmů v Uměleckém mlýně
(14. – 15. 6.).

V květnu letošního roku dodala firma DigiTry Art
Technologies, s. r. o., která je zhotovitelem projektové
dokumentace, projektovou dokumentaci pro územní
souhlas. Ta řeší připojení objektu na elektrickou síť
a odvádění dešťových vod.
Do konce června pak má být vypracována
dokumentace rekonstrukce kostelíčka, která se stane
podkladem pro stavební povolení. Stejně jako
u všech jiných staveb, které realizuje město Liběchov,
tak i v případě kostelíčka vypracovává dokumentaci
akreditovaný projektant a vyjadřují se k ní všechny
dotčené orgány podle zákona, například stavební
odbor, odbor životního prostředí, pracoviště
památkové péče, krajská hygienická stanice atp.
Kostelíčku se věnuje také článek o dotacích
a projektech na stranách 4 a 5.
Vladimíra Zralíková

Plánované akce: Rozloučení se školním rokem –
přístav Modrá kotva Liběchov, Olympiáda trochu
jinak v Ješovicích (24. 8.).
Ing. et Mgr. Vladimíra Zralíková, starostka města

PODĚKOVÁNÍ
Kruhový záhonek v parku v centru obce zůstal před
Vánoci prázdný – po „návštěvě“ neznámého zloděje
z něj zmizely všechny vysazené rododendrony.
Liběchovský občan, který původní rostliny zakoupil,
se však na jaře rozhodl, že záhon na své náklady znovu
upraví. Daroval nové keříky a zařídil všechno potřebné.
Nepřeje si být veřejně jmenován, proto mu touto
cestou děkujeme za vynaloženou námahu i prostředky,
a hlavně za to, že mu vzhled města není lhostejný.

Policie ČR, Územní odbor Mělník, Obvodní oddělení
Horní Počaply oznamuje dočasnou změnu
v rozdělení teritoria OOP Horní Počaply
Vzhledem k personálnímu stavu a čerpání dovolených
dochází v době od 1. 6. 2019 do 30. 9. 2019 ke změně
působnosti OOP Horní Počaply.
Aby byla zachována akceschopnost policie
v průběhu prázdnin, dojde ke sloučení OOP Horní
Počaply a OOP Lužec nad Vltavou, přičemž základna
bude v Lužci nad Vltavou.
Zároveň se dočasně změní přidělení některých obcí
k policejnímu oddělení: obec Liběchov a obec Želízy
budou v uvedené době spadat do působnosti
Obvodního oddělení Mělník, obce Tupadly, Medonosy,
Chudolazy, Dolní Zimoř, Osinalice a všechny části
těchto obcí budou patřit do působnosti OOP Mšeno.
Obce na levé straně toku Labe, tj. od Hořína po
Horní Počaply a obec Cítov, stále spadají pod OOP
Horní Počaply, které však bude dislokováno na
základně v Lužci nad Vltavou.

Poděkování dětem z DDŠ Liběchov
Děkujeme žákům z Dětského domova se školou
Liběchov za pomoc se stěhováním nábytku před
plesem Vítání jara v sokolovně.
Dále za to, že uspořádali ve všední den náhradní
Den Země namísto akce zrušené pro nepřízeň
počasí a uklidili při něm veřejná prostranství v obci.
Děkujeme jim také za to, že pomáhali při organizaci
oslav Dětského dne v aleji.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD LIBĚCHOV INFORMUJE
vodné a stočné

Poškození popelnic při svozu odpadu
Norma pro plastové nádoby

Upozorňujeme odběratele pitné vody z veřejného
vodovodního řadu a majitele domácností připojených
na kanalizaci, že faktury za vodné a stočné byly splatné
k 15. červnu 2019.
Věnujte prosím zvýšenou pozornost číslům účtů, na
které poukazujete platby:

Firma FCC Neratovice, s. r. o., která u nás zajišťuje
svoz komunálního odpadu, upozorňuje občany na
problémy s popelnicemi zn. Gama.
Tyto na pohled nepříliš odlišné plastové
popelnice, které se v domácnostech objevují stále
častěji, totiž nesplňují normu ČSN EN 840-1,
přestože jejich prodejce tvrdí opak.
Jde o nádoby z nekvalitního, slabého materiálu,
a proto při vyklápění do svozového vozu velmi
často dochází k jejich poničení.
Poškození popelnic zn. Gama při svozu proto
nelze reklamovat u svozové firmy FCC, reklamaci je
nutné uplatnit přímo u prodejce.
Na webových stránkách města Liběchov je ve
složce Aktuality vyvěšen dokument, kde si můžete
prohlédnout štítky vyražené na popelnicích, které
normě skutečně odpovídají.

VODNÉ se hradí na účet DSO Boží Voda, vedený
u Komerční banky:
115-8953850297/0100
STOČNÉ, které uživatelům kanalizačního řadu účtuje
jeho provozovatel město Liběchov, patří na účet
u Komerční banky:
43-7151660227/0100
Zkontrolujte si, prosím, trvalé příkazy k úhradě
a předvyplněné vzory plateb v elektronickém
bankovnictví. Jak jsme avizovali již v minulém
zpravodaji, došlo u DSO Boží Voda ke změně čísla účtu.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V LIBĚCHOVĚ
Připomínáme, že stále ještě
zbývají volná místa na
příměstském táboře, který po
celé letní prázdniny pořádá
město Liběchov ve spolupráci se
Základní školou a mateřskou
školou Liběchov.
Příměstský tábor je zdarma,
rodiče platí pouze obědy a při
výletech uhradí svým dětem
dopravu a vstupné.
Navštěvovat jej mohou
předškoláci (budoucí prvňáčci)
a děti z prvního stupně základní
školy, a to včetně žáků, kteří
v červnu 2019 ukončí pátý ročník.
Tábor přijímá děti z celého
mělnického okresu, jejichž oba
rodiče jsou zaměstnaní nebo
vykonávají podnikatelskou činnost,
nebo v případě nezaměstnanosti si
zaměstnání aktivně hledají, jsou
zapojeni v procesu vzdělávání či
rekvalifikace.

Děti se budou scházet v budově
ZŠ a MŠ Liběchov každý všední den
od 7.30 do 16.00 hodin.
Pedagogové školy zároveň zajistí
dozor během táborového
programu, který se zaměří na různá
témata z oblasti přírodovědy,
vesmíru, nauky o zdraví apod.
a zahrnuje hry, soutěže, zábavné
tvoření, vycházky do okolí a výlety.
Pro děti je připraveno vše
potřebné, jen svačiny a lahev
s pitím na výlety si donesou
z domova. Při pobytu v budově
školy je pitný režim zajištěn.
Cena obědů je letos 60 Kč za jednu
porci.
Přihlášky se odevzdávají na
Městském úřadu Liběchov, kde také
získáte bližší informace a příslušný
formulář. Stáhnout si jej můžete i na
webových stránkách města,
případně je do konce školního roku
k vyzvednutí v ZŠ a MŠ Liběchov.
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Své dítě můžete zapsat na
libovolný počet týdenních turnusů,
které na sebe nemusí
bezprostředně navazovat. Veškeré
informace o volných termínech,
přihláškách a platbách za obědy
získáte na Městském úřadu
Liběchov v úředních hodinách a na
telefonním čísle 315 697 016.

ZPRÁVY O DOTACÍCH A DALŠÍCH CHYSTANÝCH PROJEKTECH

SOKOLOVNA
Na jaře se naplno rozeběhly práce na sokolovně. Stěny
byly zatepleny, stejně tak půda. Opravují se komíny
a na řadě je kompletní výměna celé skladby plochých
střech. Ty byly v průběhu let několikrát opravovány
a nastavovány. Nikdy ale nebyla provedena kompletní
oprava – pouze nad stávající konstrukcí vznikla nová,
zatímco ta původní zůstala na místě. Rekonstrukce
budovy dále obnáší výměnu oken, dveří a parapetů,
natažení omítky, nový hromosvod a odvodnění. Termín
je ve smlouvě stanoven na konec září. Předpokládáme
však, že se práce podaří dokončit dříve.

KUCHYNĚ S JÍDELNOU, která tvoří další samostatnou
etapu rekonstrukce školy. Kuchyň s jídelnou je již za
hranicí životnosti a potřebuje opět komplexní stavební
zásah včetně vzduchotechniky. Vše je připraveno, „jen“
je třeba získat potřebné finance, bez kterých nejsme
schopni rekonstrukci zaplatit. Na výsledek stále
čekáme.
Stejně tak čekáme na výsledek žádostí o dotace
u akcí REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY II. etapa, SBĚRNÝ
DVŮR, PAMÁTNÍK PŘED ÚŘADEM, SOCIÁLNÍ BYDLENÍ.

ŠKOLA
Již v květnu 2016 jsme zahájili práce na studii
rekonstrukce školy a školky. Následovalo zpracování
projektové dokumentace projektantem a architektem,
která trvalo do prosince 2016, kdy jsme zažádali
o stavební povolení a v lednu 2017 o dotaci.
Rekonstrukce je rozplánována na několik etap, na které
se postupně a podle dotačních příležitostí snažíme
získat peníze.
V dubnu letošního roku byla dokončena výsadba
cvičné zahrady v areálu školy. Tím byl projekt s názvem
Rozšíření a zkvalitnění výuky v ZŠ Liběchov (odborné
učebny) z evropských peněz dokončen
a profinancován (nyní běží poslední žádost o platbu).
Stejně tak projekt vybudování školky v přízemí byl
podpořen evropskou dotací. V této fázi zbývá dokončit
oplocení dětského hřiště v areálu školy ze strany od
skautské klubovny. To by se mělo uskutečnit doufejme
nejpozději do konce srpna a je již hrazeno ze zdrojů
města. Na dětském hřišti byly v květnu taktéž ze zdrojů
města instalovány nové herní prvky v celkové hodnotě
100 tis. Kč.
Do konce června bude ve spolupráci se Základní
školou a mateřskou školou Liběchov podána žádost
o dotaci z programu MONDI na VÝSADBU ZELENĚ
v areálu školy.
Čekáme na výsledek žádosti o dotaci na POŘÍZENÍ
VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN v celkové výši
1,7 mil. Kč s 95 % dotací.
Jak jsme Vás informovali v minulém čísle
Zpravodaje, z programu Ministerstva pro místní rozvoj
jsme žádali o dotaci na kompletní rekonstrukci ŠKOLNÍ

KOSTELÍČEK
V současné době se provádí stavebně-historický
průzkum, několik průzkumů bylo již dokončeno.
Vzhledem k tomu, že v objektu není zavedena

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
Projekt na rekonstrukci budovy bývalé mateřské školy
na sociální bydlení se začal připravovat v říjnu 2017,
tedy rok poté, co její poslední nájemce ukončil
pronájem. V minulosti byl objekt přestavěn na
služebnu policie, následně na ubytovnu. Bylo třeba
rozhodnout o jeho dalším využití a současně nalézt
potřebné zdroje k nákladné opravě. Zastupitelé se
dohodli, že z objektu vybudují byty, které jsou pro
místní obyvatele potřebné. Žádost o dotaci jsme
podali v září 2018. Na pozemku by postupně v dalších
letech mohly vzniknout další bytové domy. Jak jsme již
několikrát uvedli na pravou míru, cílovou skupinou
jsou i mladí lidé bez vlastního bydlení.

Stavební práce v sokolovně
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elektřina, bylo prvním krokem vyhotovení
dokumentace pro územní souhlas, který řeší
elektropřípojku ke kostelíčku a odvádění dešťových
vod z objektu pomocí vsaku.
Druhou dokumentací, která postupně vzniká, je
dokumentace pro stavební povolení. Zde se již jedná
o samotný kostelíček a jeho stavebně-architektonické
pojetí. Cílem je na základě historických pramenů
navrátit kostelíčku jeho původní podobu, žádné
inovativní pojetí nemáme v plánu. Upřesňující schůzka
projektanta se zastupiteli se konala v pondělí 3. 6.
2019. V létě bude zpracovávána dokumentace
realizační, která už řeší například detaily dveří, oken
atp. Celou akci projektant průběžně konzultuje
s odborníky na památkovou péči. Rádi bychom se
pokusili získat dotaci z Norských fondů. Výzva na
kulturní památky bude otevřena v měsíci červnu nebo
červenci. Program je to dosti náročný: zkušenost
z minula i nynější předpoklad říká, že z dvou set
podaných žádostí bývá úspěšných zhruba třicet.

opravila Kokořínskou ulici, která je v její správě. Část
obrusu jsme rovnou použili na vyrovnání přilehlé
spojovací uličky mezi Kokořínskou a Rumburskou.
Z výše uvedeného je patrné, že příprava projektů
zabere spoustu času, a může trvat i několik let, než
dojde k samotné realizaci. Pokud budete mít zájem
například nahlédnout do některých z projektových
dokumentací, studií a konceptů nebo máte jiný dotaz
ohledně chystaných či realizovaných staveb,
kontaktujte mne, přijďte na úřad, ráda Vám materiály
poskytnu k nahlédnutí.
Přeji i nadále dotacím úspěch!
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města

OPRAVY KOMUNIKACÍ
Připravujeme rovněž projektovou dokumentaci na
rekonstrukci cesty ke škole, pod školou a na Boží Vodě
nad křížkem na horizontu, kde končí asfaltový povrch.
Na přelomu roku by město rádo požádalo o dotaci na
jejich opravu.
Snažíme se také získávat „obrus“ vyfrézovaný při
opravách Správy a údržby silnic (SÚS), která zajišťuje
opravy silnic II. třídy, nebo Ředitelství silnic a dálnic
(ŘSD), pod které spadají silnice I. třídy. SÚS nyní

Cvičná zahrada ZŠ Liběchov s vyvýšenými záhony

CHRAŇME PITNOU VODU! JEJÍ NEDOSTATEK HROZÍ I U NÁS
Hydrologické sucho vzniká následkem nedostatku
srážek a projevuje se jako nedostatek zdrojů
povrchových a podzemnich vod (průtoky ve vodních
tocích, hladiny jezer a nádrží, podzemní vody). Přitom
vznik hydrologického sucha je ovlivněn i způsobem
lidského užívání vody, proto je nutno na hydrologické
sucho pohlížet jako na přírodní fenomén, který však
může být prohlouben lidským působením.
(www.chmi.cz)

Česká republika se již od roku 2014 nachází v období tzv.
hydrologického sucha. Přestože Liběchov leží v oblasti
bohaté na vodu, také my v posledních letech pozorujeme
výrazný pokles hladiny pitné vody ve studni místní
vodárny.
Apelujeme na všechny občany, chalupáře a chataře,
aby šetřili pitnou vodou a používali ji opravdu jen pro
osobní potřebu. Pro zálivku zahrady používejte dešťovou
vodu: tato voda bez obsahu chloru je pro rostliny
prospěšnější, naopak zálivka pitnou, chlorovanou vodou
může některým plodinám dokonce škodit. Zvažte využití
dešťové vody i v domácnosti: dá se použít při úklidu nebo
k mytí auta, jako voda měkká je velmi vhodná také k praní.
Nejde o samoúčelná opatření, nechceme se totiž
dostat do situace, která už je realitou na jižní Moravě: lidé
zde mají předepsanou denní spotřebu pitné vody, která
činí 100 l na osobu. V případě, že toto množství odběratel
překročí, automaticky se uzavře dodávka pitné vody do
domácnosti.
Vladimíra Zralíková, starostka města
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LIBĚCHOVSKÝ PLES VÍTÁNÍ JARA V SOKOLOVNĚ
Ples Vítání jara v tomto roce vykročil už do svého pátého
ročníku a podruhé se konal v liběchovské sokolovně, která
od roku 2017 patří městu Liběchov. Byl zároveň na nějaký
čas poslední akcí, která se zde odehrála. Brzy po jejím
skončení začaly v budově sokolovny stavební práce.
Večer 5. dubna ale ještě sál zazářil slavnostně
prostřenými stoly a květinovou výzdobou. Přivítal 145
návštěvníků, kterým k tanci a poslechu zahrála kapela
Efekt. O pohoštění a bar se postarala firma Martina Růzhy
z Mělníka. Program odstartovalo úvodní slovo starostky
města Vladimíry Zralíkové a pana Kamila Janatky
a předtančení v podání Viktorie Valdové a Jakuba
Šenkárčina. Pak už parket patřil párům i skupinkám, které
se při klasických i novějších hitech populární hudby bavily
dlouho přes půlnoc.
V bohaté tombole se dostalo na každého: více než sto
šedesát cen, od dárkových poukazů na návštěvu baru
nebo nákup živých ryb, přes víno, knihy, sportovní
potřeby, kosmetiku až po drobnosti pro radost čekalo na
své výherce. Mezi hlavní ceny patřily divoký kanec,
dárkové poukazy na masáže, ale i kopa hnoje.

Organizátoři plesu děkují štědrým sponzorům, kterými
byli firma NRG – provoz tepelných zdrojů, Rezidence
Liběchov, FCC Environment, Skupina ČEZ, Energotrans,
Mondi Group, Legato CZ, Komerční banka, Němý Medvěd
– Beer bar Mělník, Lesní hospodářství František Homolka,
Umělecký mlýn Liběchov, Dřevohit, s. r. o. – David Ohem,
Apiso, s. r. o., Mělník – Jakub Ohem, masna a lahůdkářství
Růzha, Váša, spol. s.r.o., Lékárna Centrum Mělník, Rybářství
Martin Hnilica Liběchov, Kropítko – Pavel Řezáč, Liběchov,
Pracovní a ochranné pomůcky – Veronika Dostálová,
Centrum zdravého sezení – Kamil Janatka, Kadeřnictví
Herout, Vinařství Vondrák, Zahradnictví Petro, Výzkumný
ústav včelařský, s. r. o., a řada jednotlivců, kteří přispěli
věcnými cenami do tomboly.
Děkujeme také paní Ludmile Dostálové za krásnou
květinovou výzdobu sálu, liběchovským seniorkám za
obsluhu šatny a prodej vstupenek a všem, kdo se podíleli
na přípravě plesu.
Těšíme se za rok opět na shledanou!
-red-

PLACENÁ INZERCE
Foto: Kamil Pecinovský
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KVĚTEN V LIBĚCHOVĚ PATŘIL DĚTEM
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 19. května 2019 patřila obřadní síň městského
úřadu osmi miminkům a batolatům a jejich rodinám.
Vítání občánků – letos čtyř holčiček a čtyř chlapců – se
opět stalo slavnostním okamžikem, při kterém si přítomní
připomněli, jak náročná a zároveň krásná je péče o děti.
Říkankami a písničkami přišli své nejmenší kamarády
potěšit žáci z prvního
stupně
místní
základní školy.
1 nespojený
blok
poloprůhledného
Příjemným překvapením
byla
také
nově
upravená
textu
obřadní síň s křesílky pro maminky – a hlavně s kolébkou,
která první miminko pohoupala už v sedmdesátých
letech minulého století! Po dlouhé době se tak vrátila
„do služby“, čistá a vystlaná novými peřinkami.
Pro nové občánky Liběchova byly připravené pamětní
listy, každý si odnášel také jednu ze svých prvních
dětských knížek – Ferdův slabikář. Maminky potěšila
květina a dárkový šek na nákup drogerie.
Amálie, Alexis Vesper, Diano, Malvíno, Antoníne,
Kryštofe, Marku a Ondřeji, buďte zdraví, veselí a mějte se
v životě hezky!
-red-

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
Město Liběchov i v letošním roce uspořádalo tradiční
Dětský den. V areálu SK Liběchov bylo opět připraveno
deset soutěžních disciplín, při kterých si děti mohly
vyzkoušet širokou škálu svých dovedností.
Stalo se už milým zvykem, že se na programu
Dětského dne podílejí také liběchovské spolky
a organizace – hasiči se svou technikou, fotbalisté
sportovního klubu se střelbou na branku, skautský
přístav Modrá kotva se střelbou z luku a chůzí na
chůdách. Jízdu na koních dětem umožnila chovatelka
paní Jaroslava Kratochvílová.
U překážkové dráhy asistovali žáci Dětského
domova se školou a u dalších disciplín úřadovaly naše
aktivní liběchovské seniorky. Mezi atrakcemi byl také
oblíbený skákací hrad, kde děti řádily až do úplného
konce oslav Mezinárodního dne dětí.
Po splnění všech disciplín děti obdržely dárkový
balíček. V průběhu celého odpoledne bylo pro rodiče
i jejich děti k dispozici občerstvení, všechny soutěžící
děti byly navíc odměněny malinovou limonádou,
kterou věnoval pan František Homolka.
Město Liběchov děkuje všem dobrovolníkům
a pomocníkům, kteří byli ochotni věnovat svůj čas pro
radost dětem.
Štěpán Hladky a Jaroslav Groh,
organizátoři Dětského dne
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JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LIBĚCHOV
HASIČI MĚSTA LIBĚCHOV INFORMUJÍ

Čeká nás také zajištění požárního dozoru na akci
Liběchovský biograf, kterou ve dnech 14. – 15. 6. 2019
pořádá spolek Umělecký mlýn Liběchov. Takže po
měsíci březnu a dubnu, které pro nás znamenaly
několik ostrých výjezdů, se měsíce květen a červen
nesou v duchu příjemných kulturních akcí.
Chtěl bych tímto opět poděkovat všem členům
jednotky za jejich přístup. V dnešní době bohužel není
moc lidí, kteří jsou ochotni jen z přesvědčení přidat
ruku k dílu, ve svém volném čase pomáhat druhým,
a dokonce při tom riskovat své zdraví a život.

V minulém čísle Liběchovského zpravodaje jsme se
zmínili o extrémním suchu. Vzhledem k plošnému
zákazu rozdělávání ohňů hrozilo, že Pálení čarodějnic
neproběhne tak, jak jej známe. Naštěstí vše dobře
dopadlo. Přelom dubna a května totiž přinesl po
dlouhé době srážky, které pomohly zklidnit situaci.
Ještě před tím však byla naše jednotka vyslána
operačním střediskem HZS v Kladně ke třem požárům
mimo k. ú. Liběchov. Podíleli jsme se například na
likvidaci rozsáhlého požáru v těžko přístupném terénu
v lesích poblíž obce Vojtěchov či požáru lesního
porostu u obce Medonosy. Jednotka byla taktéž
vyslána v brzkých ranních hodinách k rozsáhlému
požáru rodinného domu v obci Zelčín. Za zásah
u Vojtěchova jsme obdrželi písemné poděkování od
Hasičského záchranného sboru Mělník.

Jan Rodr, velitel JSDH Liběchov

Kromě těchto zásahů se účastníme i příjemnějších akcí,
a to Dětského dne v Ješovicích (25. 5.) a Dětského dne
v Liběchově (26. 5.). Jako každý rok naši hasiči dětem
připravili oblíbené mokré osvěžení z lafetové
proudnice na vozidle a nechyběla ani překážková
dráha. A poprvé si někteří vyzkoušeli vysokotlaké
hasicí zařízení na novém voze.
Dále byla naše jednotka požádána, aby se podílela
na zajištění akce s názvem Mělnická Veterán Rallye
2019 v sobotu 1. 6. a v neděli 2. 6. 2019. Pro naše hasiče
to byla čest, spolupracovat při takovéto rozsáhlé
události. Vzhledem ke klimatickým podmínkám to byl
velmi náročný víkend. Hned v pondělí 3. 6. jsme se
účastnili DNE BEZPEČÍ v areálu ZŠ Liběchov (viz
samostatný článek).

Fotografie vlevo dole zachycuje naši jednotku před
odjezdem na Veterán Rallye.
Horní řada zleva: Vojtěch Šafránek, Bohumír
Šafránek, Jan Dvořák, Svatopluk Spíchal st.,
František Hajný. Spodní řada zleva: Jan Rodr,
Svatopluk Spíchal ml., Tomáš Bušek
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DEN BEZPEČÍ V LIBĚCHOVSKÉ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE
Dne 3. 6. 2019 v dopoledních hodinách proběhl
v areálu Základní školy a mateřské školy Liběchov již
4. ročník Liběchovského DNE BEZPEČÍ, který pořádá
škola ve spolupráci s městem Liběchov. Žáci školy
a školky si tak opět mohli prohlédnout vybavení
armády, hasičů a policie.
K vidění byly například praktické ukázky
sebeobrany nebo práce armádních psovodů a hasičů.
Policisté z Obvodního oddělení policie Mělník přivezli
na ukázku vybavení tzv. prvosledových hlídek, a to jak
dlouhé zbraně, tak balistickou ochranu.
Hasiči předvedli svou techniku, takže bylo možné
pozorovat její vývoj v čase: Vehlovští ukázali dětem
zbrusu nové auto zn. Scania – a na opačném konci
měli Liběchovští repasovanou starou Škodu 706
a k tomu ještě speciální vozidlo Dodge.
Vojáci zde prezentovali terénní speciály zn. Tatra
810 a 815, dále sanitní vůz na podvozku Land Rover
Defender a terénní vůz ruské vyroby UAZ 469. Jako
každý rok byl pro žáky velikým lákadlem arzenál
pěchotních zbraní armády. Na vlastní kůži si také
vyzkoušeli použití vojenské radiostanice anebo
přepravu zraněného na nosítkách.

K příjemnému dni přispělo významnou měrou
i počasí a v neposlední řadě také to, že si děti mohly
v průběhu dopoledne na školním hřišti opékat
špekáčky, které nám pro tuto akci věnoval pan Martin
Růzha. Rádi bychom mu touto cestou poděkovali. 		
Akci provázela vědomostní soutěž tříd, při které
žáci od zúčastněných složek zjišťovali konkrétní
informace. Našim žáčkům z mateřské školy zase přišla
vhod ruční džberová stříkačka, kterou hasili model
malé roubenky s nakreslenými sklápěcími plameny,
což se dětem velice líbilo.
Celá akce se povedla a nezbývá než poděkovat
všem zúčastněným složkám, a to jmenovitě:
Armádě České republiky, 26. pluku velení, řízení
a průzkumu ze Staré Boleslavi
Policii ČR, územnímu odboru Mělník
Hasičskému záchrannému sboru ČR, územnímu
odboru Mělník
Jednotce sboru dobrovolných hasičů Vehlovice
Jednotce sboru dobrovolných hasičů Liběchov
Jan Rodr, místostarosta města Liběchov
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Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY
CO SE U NÁS VŠECHNO STALO?

Besídka ke Dni maminek, která se konala 15.
května, se dětem moc povedla. Vystoupení si užily
nejen děti, ale bavili se i rodiče. Každá třída si pro ně
přichystala pásmo plné písniček, básniček i tanečků.
Po besídce se rodiče s dětmi přesunuli do tříd
mateřské školy, kde byly pro všechny připraveny
výrobní dílničky a malé občerstvení.
Ve středu 29. 5. nám ve školce zahrálo Loutkové
divadélko Kozlík Vodnickou pohádku. Po skončení
představení si děti mohly loutky prohlédnout
a pohladit si je. Divadélko se nám moc líbilo.
Jelikož jsme si v měsíci květnu povídali
o vesmíru, vydali jsme se ve čtvrtek 24. 5. do
Planetária v Praze. Nejprve jsme se během živě
moderované části dozvěděli něco o vesmíru. Poté
následovala projekce na kopuli o průměru 23,5 m
– pohádka Anička a Nebešťánek. Anička má
neobyčejného kamaráda – Nebešťánka ze Zářící
planety. Nebešťánek Aničku často navštěvuje
a vydávají se spolu v létajícím talíři na zajímavé
výlety. Cyklus pohádek má čtyři příběhy,
odpovídající čtyřem ročním obdobím. Pokaždé
zažije Anička nová dobrodružství. My jsme se
v Letním příběhu dozvěděli, jaké máme světové
strany, co je to Polárka, Mléčná dráha, letní
souhvězdí, meteory a kometa. Pro děti to byl
nevšední zážitek.
Letos proběhl Den bezpečí (3. 6.) v areálu školy.
Děti si prohlédly vojenskou techniku a výzbroj,
hasičskou techniku, vyzkoušely si přenos zraněného,
hašení hořícího domečku, seznámily se se základy
sebeobrany a výcvikem psů. Názornou ukázkou se
přesvědčily o tom, jak je nebezpečné hasit hořící olej
vodou. Na jednotlivých stanovištích obdržely za
splněné úkoly drobné odměny a na závěr získaly
certifikát a sladkou odměnu v podobě medovníku.

U příležitosti Dne dětské knihy u nás opět proběhla
akce „Čteme dětem – rodiče čtou ve školce“ (1. – 12.
4.). Pohádku před spinkáním přišla dětem přečíst
nejen řada rodičů, ale i někteří zaměstnanci základní
školy. Někdy si děti poslechly i dvě pohádky. Nejvíce je
zaujala četba pana Ščirana – vlk v jeho podání byl
opravdu zážitek. Všem ještě jednou moc děkujeme.
Ve středu 17. dubna jsme se vydali hledat
Velikonoční poklad. Během cesty děti nacházely
obálky s úkoly, které jim připravil velikonoční zajíček.
A protože byly moc šikovné, na konci čekal na každého
Velikonoční poklad v podobě balíčku plného dobrot.

Den Země (23. 4.) zahájila třída Motýlků
zvelebováním okolí školy. Z trávníku se děti pokusily
odstranit vše, co tam nepatří, zejména nálety řepky
a různé plevele. Následně se obě třídy vydaly na sběr
přírodnin potřebných k výrobě hmyzích domečků.
Motýlkové zamířili do lesa a Berušky do zámeckého
parku. Všichni s velkým zápalem sbírali klacíky, šišky,
kůru a listí. Po návratu do areálu školy pečlivě
naskládali přírodniny do připravených konstrukcí –
Motýlkové zaplnili domeček ve tvaru sovy a Berušky ve
tvaru zajíčka. Děti pracovaly se zaujetím a z hotových
děl měly velikou radost. Oba povedené domečky jsou
umístěny před budovou školy a s očekáváním
chodíme pozorovat, jestli už nemají nějaké obyvatele.
Za výrobu konstrukcí děkujeme panu Ištvánikovi
a panu Steinzovi.
Po středečním svátečním dni, ve čtvrtek 2. května,
nás navštívilo velmi oblíbené divadélko Koloběžka
s Mokrou pohádkou. Zakletý žabí princ, který seděl na
prameni, zamotal hlavu nejen vodníkovi Puškvorcovi,
kterému nepřitékala do rybníčku voda, ale i krásné
pradlence Madlence a čápovi. Nakonec se však
povedlo kamarádům zakletého prince vysvobodit.
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PŘEBREPTY NAŠICH DĚTÍ

CO NÁS ČEKÁ

●●Paní učitelka se ptá: „Ty jsi měl poraněné oko?“ –
„Ano, měl jsem odřenou rohožku.“
●●„Co je to?“ ptá se chlapec. „To je žalud a začal klíčit.
Mohl by z něj vyrůst nový strom.“ „A jmenuje se
žaludník?“
●●„Podívejte, mám housenku,“ ukazuje dítě učitelce. „To
není housenka, ale stonožka,“ odpovídá učitelka.
„Já myslel, že je to listonoška.“
●●„Ty kašleš?“ ptá se učitelka. „Ne, jenom jsem se trochu
udusila.“
●●„Děti, jak by to vypadalo, kdyby tady nikdo
neposlouchal?“ „Byli bysme školka na prd.“

Škola v přírodě 10. – 14. června
Polodenní výlet do svíčkárny
v Šestajoviceích – 20. června
Rozlučková besídka – 26. června od 16:00 hod.
Šerpování školáčků – 27. 6.
Prázdninový provoz v termínu 26. – 30. 8. 2019
(od 1. 7. do 25. 8. bude MŠ mimo provoz)
Kolektiv učitelek MŠ

JAK TO VIDÍM JÁ... ÚVAHY ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LIBĚCHOVĚ
Žáci vyšších ročníků základní školy se ve svých textech
zamýšlejí nad vztahem dětí k rodičům a uvažují o své
budoucnosti. Do zpravodaje jsme obdrželi několik
pozoruhodných slohových prací – pro dnešek
vybíráme tři z nich.

být oporou, matkou, ale také kamarádkou.
Pravá máma je jen jedna, a i když je občas přísná,
tak to s námi myslí dobře, chce, aby z nás něco bylo.
Tak si jí važ,dokud ji máš.
G&M

Vážíme si dostatečně našich rodičů?

Můj život za 25 let

		 Rodiče jsou lidé, kteří nás přivedli na svět,
vychovávají nás, vkládají do nás každou kapku jejich
naděje a doufají, že z nás jednou vyroste člověk, na
kterého mohou být hrdí. A odvděčujeme se jim za to
dostatečně? Za to vše, co pro nás dělají, po nás chtějí,
abychom se snažili ve škole, jednou za čas vynesli koš
nebo vyndali nádobí z myčky.
		 A my? Často se stává, že na to zapomeneme.
A není to trochu nespravedlivé? Na co všechno musí
myslet rodiče. Potřebuji tohle do školy. A kup mi tamto.
A chci tohle. Dle mého názoru ne, nevážíme si jich tolik,
jak bychom měli. Je totiž těžké si představit vyrůstat
bez někoho, komu můžeme věřit a o kom víme, že je tu
pro nás, ať se děje cokoli. A jaký je na to váš názor?
T. M., 8.A

Za 25 let mi bude 39. Chtěla bych být už vdaná
a mít jedno dítě. Ale co když umřu třeba v patnácti?
Nikdo neví, co se stane. Ani samotná věštkyně Jolanda.
Co když mě třeba srazí kamion? Nebo ze ZOO uteče lev
a sní mě? Stát se může cokoliv, ale já doufám, že za 25
let budu žít šťastný život a budou mě navštěvovat
rodiče a já je. Ale nesmí chybět ani můj o 12 let starší
bratr, kterého mám moc ráda.
Chtěla bych vlastnit kadeřnictví a mít dva pejsky
a několik koček. Pejsci se budou jmenovat Charlie
a Jackie. A kočky Max, Miky a Sofie. Chtěla bych mít
moderní dům, a aby na mě byl můj manžel hodný
a chápavý. Velkou zahradu, kde budou vesele pobíhat
psi a kočky. Ale i malé krásné hřiště pro naši holčičku
nebo chlapečka. A samozřejmě i boudy pro pejsky
a terasu na zahradu. A co třeba prosklené dveře
v obývacím pokoji na zahrádku? Musí být! Přichází
místnost, ve které trávím času víc než dost. Můj pokoj.
Samozřejmě budoucí ložnice. Určitě nesmí chybět
obrovská postel, na které budu lenošit až do soumraku.
J. K., 8.B

Máma
Každý si pod slovem máma představí úplně něco
jiného, kupříkladu ženu, která porodila dítě. Ale tak to
doopravdy není, máma není jen ta, co porodí dítě.
Máma je teprve ta, která se jako máma chová, umí ti
dát dobré chování, ale hlavně se o tebe umí postarat za
každé situace.
Máma je někdo, kdo vás nadevše miluje a v té
nejhorší situaci by za vás dala ruku do ohně. Jsou mezi
námi i děti, které si své matky neváží. Máma vám musí
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PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ A SKAUTEK MODRÁ KOTVA
Modrá kotva hlásí…
Přichází další číslo Liběchovského zpravodaje a tentokrát
se představí posádka našeho přístavu, Pstruzi. Posádku
tvoří skauti ve věku přibližně 11–15 let. Když se náhodou
sejdeme, je nás asi deset, běžně nás ale dorazí tak šest až
sedm. Schůzky máme každý pátek od čtvrt na šest do
čtvrt na osm.
Na schůzkách se věnujeme nejen tradičním skautským
dovednostem, ale například i diskusím nebo poznávání
sebe i světa kolem nás skrz skautskou stezku. Když už nás
to nebaví, tak si zahrajeme nějakou pohybovou hru,
abychom tužili nejen ducha, ale i tělo. Během roku také
postupujeme v naší celoroční hře, která se stejně jako
Žraloků a Racků odehrává ve vesmíru a sleduje naši
odysseu zpět domů.
Kromě schůzek také jezdíme trénovat i závodit na
vodu, vyrážíme na víkendové výpravy do lesa i do města.
Minimálně dvakrát do roka se účastníme akce společně
s mělnickými skauty a rozvíjíme tak vzájemné přátelství.
Čas od času si také společně odpočineme u deskových
her. Můžete nás potkat i na akcích města, jako je dětský
karneval nebo úklid okolo Liběchovky. Každé prázdniny
s celým přístavem jedeme na tábor, kde mimo běžných
táborových aktivit volíme svého kormidelníka a člunaře,
zástupce z našich řad, kteří pomáhají vedoucím
s přípravou schůzek.
Za posádku Pstruhů Matěj Žáček a Ondřej Chlebovský
Stále hledáme kamarády do naší i ostatních posádek. Neboj se nám napsat, začít se dá v jakémkoliv věku.
Více informací najdeš na našich stránkách: https://modrakotva.skauting.cz/.

Ceník plošné inzerce
v Liběchovském zpravodaji
A4 (celá tisková strana)
A5 (polovina strany)
A6 (čtvrtina strany)
A7 (osmina strany)

1000 Kč
500 Kč
250 Kč
125 Kč

Gratulace jubilantům
a vzpomínky na zesnulé budou
i nadále otiskovány zdarma.
Inzerci lze zadat buď osobně
v kanceláři městského úřadu,
nebo zaslat na e-mailovou
adresu libechovsky.zpravodaj@
libechov.cz
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LIBĚCHOV SOBĚ - SPOLEK PRO ZÁCHRANU KOSTELÍČKA

Přestože se letošní Svatodušní pouť konala na
Medarda, v sobotu 8. června, počasí se vydařilo
a všichni si mohli pohodlně a plně užít programu od
rána do pozdního večera. Jsme rádi, že se opět udržela
tradice dvou procesí poutníků, z Liběchova
a z Vehlovic, která se spojí u kostelíčka. Vyvrcholením
církevní části byla mše svatá ve slavnostně
vyzdobeném kostele sv. Havla, kterou lidsky a vřele
celebroval generální vikář Biskupství litoměřického
Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek. Slavnostní atmosféru
umocnil varhanní doprovod a zpěvy, zazněla i hudba
žesťového souboru.
Bohatý byl též odpolední program v areálu zámku
Liběchov. Zahájil jej sokolník se svými dravci
a cvičeným krkavcem, pokračovali Mělničtí trubači
a vzorně secvičené mažoretky Queens Štětí.
Vystoupení si připravily také děti navštěvující družinu
základní školy v Liběchově. Navázal soubor keltské
hudby Ambiam a poté děti ze ZUŠ Roudnice nad
Labem. Na nádvoří zámku se konal klavírní koncert
Jiřího Knotte, zazpívala paní Marie Maříková.
V podvečer zahrál Velký dechový orchestr MKD Mělník
a sérii vystoupení ukončila country kapela AM Country
Band.
Obohacením programu byly prezentace CHKO
Kokořínsko nebo liběchovských včelařů, textilní dílna
s voskovými ubrousky a komentované prohlídky
zámku, letos v režii PaedDr. Aleny Duhajské a Vandy
Zandlové. Tradiční jarmark nabízel možnost zakoupit
jak dárkové předměty, tak občerstvení, pouťové
atrakce zajišťovala rodina Werthaimova z Mělníka.
Mnozí návštěvníci přispěli do veřejné sbírky na
opravu kostelíčka, ať již dobrovolným vstupným, či
zakoupením tomboly nebo jahodové rolády.
Velký dík patří hudebníkům Velkého dechového
orchestru MKD Mělník, kteří nás provázeli celým dnem
skladbami duchovními i světskými a připravili nám
jedno překvapení – díky jejich pozvání navštívil
Svatodušní pouť v Liběchově senátor za Českolipsko
pan Jiří Vosecký, který pozdravil přítomné milými slovy.
Děkujeme všem podporovatelům, sponzorům,
účinkujícím a Vám návštěvníkům i vzácným hostům
nejen za získanou další významnou finanční částku,
která podpoří obnovu kostelíčka, ale také za krásný
a smysluplný společně strávený sváteční den.
Členové spolku LIběchov sobě
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FOTBALOVÝ ODDÍL SK LIBĚCHOV, Z. S.
Fotbalisté SK Liběchov zakončili své celoroční
soutěže
V mládežnických kategoriích reprezentovalo náš
sportovní klub družstvo starší přípravky. Hráči ve věku
do deseti let se v jarní části soutěže utkávali
s výkonnostně srovnatelnými soupeři a ve své skupině
patřili mezi nejlepší. Mladí hráči tak mohli zažívat
i slastné pocity vítězství, což se jim v podzimní části
sezóny nepodařilo.
Muži po nepovedené podzimní části, kdy se
pohybovali na sestupových příčkách, předvedli na jaře
zcela odlišné výkony a po sérii vítězství s pouhou
jednou prohrou se vyhoupli až na páté místo
v celoroční soutěži.
K tomu se jim podařilo obhájit loňské 3. místo
v Rebel Českém poháru, který pořádá Okresní
fotbalový svaz Mělník. Cenou za třetí místo od
sponzora, Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, a. s.,
byl sud piva Rebel. Hráči se s ním nejen vyfotili, ale
účelně ho také využili při závěrečné rozlučce se
sezónou.
Štěpán Hladký

ODDÍL STOLNÍHO TENISU SK LIBĚCHOV, Z. S.
Oddíl stolního tenisu pokračuje v trénincích, přestože
sokolovna, kde po většinu roku členové oddílu hrají,
právě prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Náhradní
prostor stolním tenistům poskytla malá tělocvična
v kempu SK Liběchov, kde se děti i nadále dvakrát
týdně scházejí.
Tradiční liběchovský Májový turnaj se letos nekonal.
Zato v neděli 26. května 2019 se v Libiši uskutečnil
Turnaj žen a dívek, na kterém Liběchov reprezentovaly
paní Marie Nesměráková v kategorii žen a Johana
Vítová za mladší žactvo. Turnaj byl sportovní a zároveň
společenskou událostí, kde dobrá nálada a radost ze
hry převážily nad tvrdou soutěží. Naše hráčky tak
určitě nemusí mrzet, že domů nakonec nedovezly
žádnou z hlavních cen.
O prázdninách čeká všechny hráče jako obvykle
pauza, ale už v září se chtějí děti i dospělí naplno vrátit
k pravidelnému trénování.
Jak družstvo žáků, tak družstvo dospělých stolních
tenistů bude v nové sezóně opět přijímat nové hráče,
kteří si chtějí vyzkoušet tento zajímavý sport nebo se
v něm zdokonalit, případně se zapojit také do
regionálních soutěží.
Miloslav Vít
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"DRSANSKÉ" RYBÁŘSKÉ ZÁVODY UŽ PO JEDENADVACÁTÉ
Dne 11. 5. 2019 se v Liběchově na břehu Labe konal již
21. ročník rybářských závodů, které organizuje
Dobrovolný rybářský spolek Liběchov, známý také jako
DRSani.
V dopoledních hodinách na zámecké tůni změřilo
své rybářské zkušenosti patnáct dětí. Své zkušenosti
opět dokázal Jakub Kadeřábek, který získal 1. místo, na
2. místě s perfektně naladěnou udicí se umístil Šimon
Groh a bronzovou příčku obsadil Matěj Klika.
Pro všechny soutěžící byl jako každý rok zajištěn
perfektní servis v podobě občerstvení a všechny děti si
odnesly hodnotné ceny. Vítězové navíc dostali
nádherné dorty s rybářskou tematikou, které vyrobila
paní Iveta Bušková.
V odpoledních hodinách pak změřilo své síly
šestnáct dospělých rybářů, kteří již chytali na hlavním
toku Labe. V kategorii dospělých se na 1. místě umístil
Jarda Kadeřábek, na 2. místě Petr Fryč a bronzovou
příčku obsadil Pavel Nekuda.
Do pozdních večerních hodin pak probíhalo
hodnocení lovu, tzv. rybářská latina.
Za tuto akci patří pořadatelům, Liběchovským
DRSanům, veliké poděkování!!! Děkujeme také

sponzorům této akce, a to: Českému rybářskému
svazu, místní organizaci Štětí, firmě EMS Liběchov,
městu Liběchov, paní Vlaďce Hoffmannové a paní Ivetě
Buškové za dodání úžasných dortů.
Dobrou náladu během akce nezkazila ani občasná
nepřízeň počasí.

POVODÍK 2019

1. Božíšovice – Boží Voda s Ješovicemi
2. Sitné
3. Třešňováci – Třešňovka
3. Sokol Vysoká
4. BVoďáci – Boží Voda
4. Kurňa – Kostelíček

Jan Rodr, místostarosta města Liběchov

V sobotu 1. června 2019 proběhl již 9. ročník sportovnězábavného klání obcí z povodí Liběchovky. O putovní
pohár se letos utkalo šest týmů.
Všechny soutěžní disciplíny jsme si tentokrát užili v areálu
liběchovského kempu, aleje a na hřišti fotbalistů, kteří nám
umožnili použít své zázemí. Děkujeme.
Počasí bylo úžasné, slunečné, letní.
Týmy se po lítém boji v osvědčených, ale i v nových
disciplínách umístily v tomto pořadí:

Důležitější nežli umístění byla pohodová atmosféra
a setkání s mnoha přáteli. Už teď se všichni těšíme na
příští jubilejní desátý ročník, ve kterém si plánujeme opět
zopakovat sjíždění Liběchovky.
Kamil Janatka
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TOMÁŠ JIRÁSEK: MÉ VZPOMÍNKY NA BOŽÍ VODU
Kam jsme se chodili koupat

podél Labe byla docela dobrá, ale když jsme vyjeli na
silnici u benzínové pumpy, stály tam desítky
automobilů, protože silnice byla zavalená pískem
z vinic. Když jsme dojeli k aleji, nemohli jsme dál,
protože tu ležely popadané větve. Tak jsme to vzali
oklikou po silnici, ale při nájezdu na cestu k Boží Vodě
zase ležely přes cestu stromy. Museli jsme přes ně lézt
a ještě současně přenášet kola. Pak už byla cesta
dobrá. Toho také využila řada řidičů, kteří sjeli
v Želízech na božívodskou cestu a okolo školy se
dostali na silnici na Štětí. Ale dále také nemohli,
protože Liběchov byl již ucpaný auty, která sice
projela, ale závaly písku u Vehlovic je zastavily v další
cestě.

Také musím udělat několik poznámek k možnostem
koupání. V první řadě to byl potok, který protékal celou
Boží Vodou. Měl převážně písčité dno, a nebyl tedy
problém postavit na vhodném místě malou hráz
a zvednout hladinu vody tak, aby se tam dalo alespoň
sednout a mít vodu až po krk. Ale bohužel se v tom
nedalo plavat. Takže když rybáři za mlýnem Veselých
postavili velký rybník, bylo to pro nás velké eldorádo.
Tam jsem se naučil plavat, když mi při jízdě v neckách
tlak vody vyrazil špunt a necky začaly nabírat vodu.
„Vypadl“ jsem z nich a stylem čubička, zatímco mi
napůl potopené necky sloužily jako záchranný kruh,
jsem doplaval ke břehu.
Jiným místem, kde se dalo koupat, bylo přírodní
koupaliště v Želízích. Bylo napájeno potoční vodou
a během čtyřiadvaceti hodin se zde vyměnila skoro
polovina objemu vody v bazénu. Ten údajně, podle
vyprávění místních, vybudovali za první světové války
váleční zajatci. Koupaliště mělo jednu nevýhodu –
muselo se zde platit. A tak jsme vždycky schovali kola
někam do vrbiček a přes potok jsme se zadem dostali
do areálu.
Na protilehlé straně prodávala plavčíkova manželka
polárku nebo eskymo, chlazené suchým ledem. To už
se dnes také nevidí. Kolikrát jsme si od ní kus ledu
vyžebrali, ale museli jsme dávat dobrý pozor, abychom
se od něj nespálili, jak byl ledový. Nejlepší však bylo,
když se hodil do bazénu: to pak šly z vody takové
bubliny, že to vypadalo, jako kdyby se někdo topil. Na
želízské koupaliště chodily také učnice ze zdejší
zahradnické školy, takže jsme se před nimi předváděli
a s nimi také ve vodě laškovali. Za koupalištěm stál
Penzion Burda, který však v té době sloužil jako
ubytovna.
Plavat se dalo také v Labi, ale to v době našeho
mládí byla spíše stoka než voda ke koupání. Jediné, co
nás sem lákalo, byl silný proud, který plavce unášel
velkou rychlostí. My jsme však raději jezdili na
vehlovickou tůň. Ta se rozkládá pod Vehlovicemi, na
druhém břehu Labe jsou Dolní Beřkovice. V Labi byl
také na půl cesty ostrov, a tak jsme to mohli střídat –
klidná voda v tůni, nebo proud v řece.
Již si nepamatuji, v kterém roce to bylo, ale jednoho
dne o letních prázdninách jsme se šli koupat právě na
tůně. Najednou se zvedl vítr a pořádně se zatáhlo.
Začalo pršet, ale my byli ve vodě, protože nějaký déšť
nás přeci nerozhází! Jenže déšť houstnul, pak začaly
padat kroupy, a tak jsme honem vylezli a běželi se
schovat do propustku pod železniční tratí. Jenže
s vrchu už se valila voda s pískem, a tak jakmile déšť
trochu polevil, hned jsme se vydali k domovu. Cesta

Pstruhárna, pan Ráczek a jeho hosté
Musím se ještě vrátit zpátky do pstruhárny či – jak místní
říkali – rybárny. Pan Ráczek byl velmi svérázný člověk:
v létě jsme jej viděli celý den chodit v trenýrkách, tričku či
košili a holínkách, na druhou stranu to byl také člověk
velmi společenský. Díky tomu, že se zde dali pstruzi chytat
také na potoce, jezdili sem vyhlášení rybáři, jako pánové
Werich, Bek a další herci, ale například také anglický, ruský
nebo americký velvyslanec. Na rybách tu byl i první
kosmonaut světa Jurij Gagarin – ten ovšem přijel na ryby
tajně, když byl na dovolené v Karlových Varech.
To jsme tyto osoby sledovali buď potají, nebo
veřejně, a když uvázly s třpytkou někde za kamenem či
kořenem, vlezli jsme do potoka a třpytku uvolnili.
A místní kluci měli vždy po ruce „varietní“ číslo: když se
těmto rybářům nedařilo, ukázali jim, že tu ryby jsou –
a rukama je vylovili z různých tůněk či zákoutí, kde
byla klidná voda a kde pstruzi „leželi“ jako mrtvoly.

Z Kroniky Liběchova: "Dne 26. července 1962 přešla
nad Liběchovem veliká bouře, která napáchala
mnoho škod. V aleji zničila mnoho starých stromů,
povalila sloupy elektrického vedení, ze zámeckého
skleníku shodila plechovou krytinu. V té době
padaly kroupy s deštěm, které srážely ovoce se
stromů." Autorem zápisu i kresby budovy rybářství
byl kronikář pan Vladimír Doubek.
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Vážení a milí čtenáři,

Paní Ráczková byla vyhlášená kuchařka a jejíma
rukama připravené ryby, to byl další zážitek. A k tomu
se vždy pila „mělničina“, která byla vždy po ruce.
Nesmím zapomenout ani na Ráczkovy děti, Václava
a Oťunu (Otýlii). Obě byly starší než já. Václav, ten již
byl v rybářské škole a Oťuna chodila asi o pět tříd výše
než já. Když se s námi chtěla svézt na rybníce
v neckách, tak to byl pro nás přímo svátek.
O prázdninách jsem chodil rybářům pomáhat
počítat ročky. To byli roční pstroužci, kteří se vylíhli
v místní líhni a později se dávali do mělkých kruhových
betonových rybníčků. Zde pobyli zase nějakou dobu,
a když se pak již měli dávat do větších rybníčků, tak se
počítali. Jeden z rybářů vzal keser, nabral malé
pstroužky a pomalu je pouštěl do kádě s vodou. Druhý
rybář je počítal, a jakmile byla podle něj stovka, tak ji
ohlásil a já dal na zídku rybníčku kámen. Když už byla
tisícovka, tak byly kameny větší. Ty tam měli rybáři
speciálně vybrané a pečlivě ošetřované. Většinou těch
ročků bylo okolo 100 až 150 tisíc. Samozřejmě, že se
kádě postupně odnášely, protože takové množství
rybiček by se do kádě najednou nevešlo. To byl takový
koloběh: dvouleté ryby se zase dávaly již do velkých
rybníků, kam jsme se též chodili koupat. A tak se to rok
co rok opakovalo.
Ještě měl pan Ráczek pokusně chov norků, ale to
byly pěkné potvory. Měl je úplně bokem ve speciálních
klecích a každý den se museli ráno a večer krmit
masem. Pokud si ten, kdo šel krmit, nedal pozor a klec
moc otevřel, mohl mu norek utéct. A jestliže ji otevřel
málo, tak zase norek zaútočil – a několika rybářům, ač
měli kožené rukavice, ukousl či nakousl článek prstu.
A ještě jeden zážitek mám z rybárny. Zezadu byla
lednice a velká mrazírna, kde bylo asi dvacet stupňů
pod nulou. A protože tam měli rybáři schované také
salámy, šunky a jiné dobroty, tak jsme tam na ně tajně
chodili. Jednou nás ale strejda Kubina vyčíhal a zavřel
do lednice. V té bylo okolo nuly, ale protože venku
bylo horko, zůstali jsme tam jenom v trenýrkách.
Strejda nás nechal uvnitř jen asi deset minut, přesto
jsme tak promrzli, že jsme vyběhli z lednice a rovnou
jsme skočili do rybníčku se pstruhy, abychom se ohřáli.
Voda měla snad deset stupňů, ale nám připadala úplně
vařicí.
(Dokončení příště.)

dnes se už čtvrtým dílem vracíme ke vzpomínkám na
Boží Vodu pana Tomáše Jiráska. Za tu krátkou dobu,
co ve zpravodaji vycházejí, si získaly své obdivovatele
a několika pamětníkům se díky nim podařilo oživit
svá dávná přátelství. Některých lidí se naopak dotkly.
Chtěli bychom Vás ujistit, že jsme neměli v úmyslu
zlehčovat dobu ani místo, o kterém mluví, a už vůbec
jsme nechtěli znevažovat nikoho z lidí, o nichž se
vyprávění zmiňuje.
Jde o obrázky z dětství, viděné očima malého
chlapce. Vypravěč v nich zachycuje prázdninové hry
(ano, také některé „lumpárny“) – a vykresluje své
kamarády i jejich rodiče a další sousedy, s nimiž se
setkával. Vypráví o nich s láskou, ale bez sentimentu, s
humorem, ale bez známek sarkasmu nebo ironie.
Nevychází z žádných dokumentů: píše jen o tom, co
mu nyní, ve zralém věku vyvstalo v paměti jako milá
a veskrze osobní vzpomínka na letní pobyty
v Liběchově.
S velkou omluvou uvádíme na pravou míru omyl
z minulého dílu: pan Herout z Boží Vody, zmíněný ve
vzpomínkách, skutečně byl tatínkem pana Vladislava
Herouta, majitele liběchovského holičství a člena
místního sportovního klubu.
Andrea Vítová
Kresba V. Doubka z Kroniky Liběchova, rok 1974

Kronikářský zápis pana Doubka z roku 1958: „Státní
rybářství Doksy se sídlem v Liběchově – Boží Voda.
Je zde 5 rybníků kruhových, 18 rybníčků krmných
a rybník o výměře 2,40 ha. Tento rybník byl letos
osazen na zkoušku pstruhem obecným krmným.
V liběchovských líhních se produkuje průměrně
500 q pstružího masa ročně. Pstruhárna má
6 zaměstnanců, vedoucím je Václav Ráczek.“
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DĚJINY LIBĚCHOVA V DATECH (8). NA PŘELOMU STOLETÍ

COLLALTOVÉ

PÁNI Z LIPPE

ARNIMOVÉ

Po roce 1872 liběchovské panství vlastní nejprve kníže
Emanuel z Collalta a San Salvatoru (1854–1924; v Čechách
usazený langobardský rod původem ze severní Itálie),
krátce poté přední saský šlechtic Henning von Arnim,
který Liběchov předal dceři, pruské hraběnce Marii Luise
z Arnimu, po provdání za německého hraběte Teodora
z Lippe-Weissenfeld-Biesterfeld Marii Luise, hraběnce
z Lippe, Weissenfeldu a Biesterfeldu. Žádný z těchto
vlastníků na zámku trvale nesídlil, majetek spravovali
pachtýři. Hraběnka Lippe si Liběchov podržela až do
vzniku Československé republiky v roce 1918.

Významnou složku výnosů z panství zajišťovaly rozsáhlé
lesy, rybářství a vinařství s roční produkcí stovek hektolitrů
– víno se prodávalo jako žádaná mělničina, místní vinný
sklep mohl pojmout až dva a půl tisíce hektolitrů. Patrně
již na přelomu století se v Liběchově jako nový
specializovaný obor rodilo včelařství, jehož zlatá éra tu
však měla teprve přijít (třicátá léta 20. století). Na okraji
obce v dnešní lokalitě zvané Kostelíček prosperoval, jistě
již z dob dávnějších, rozsáhlý vápencový, resp. opukový
lom, ve kterém se pálilo vápno a odkud pocházel stavební
kámen, desky na dlaždice, schodové kvádry aj.

Prvým pachtýřem již za Henniga z Arnimu byl snad po
dobré čtvrtstoletí pan Josef Barborka, kolem roku 1884 je
uváděn také Alois Reichelt; nejpozději roku
1906 se však stal výhradním nájemcem František
Homolka. Pocházel z pachtýřské rodiny, která se v
Liběchově objevila asi krátce po polovině 19. století, kdy
se otec pěti dětí Tomáš Homolka připomíná v jedné
z místních chalup (1857). Na provoz velkostatku dohlíželi
úředníci, údajně už od poloviny 19. století byl ředitelem
panství Antonín Gros (víc než 50 let /!/, zemřel roku 1903).
Úřad správce zámku zastával Franz Ryček. S pivovarem
v nájmu je spojeno jméno Mořic Heller, po něm rodin
Batěkových a Šupíkových. Ve mlýně úspěšně hospodařil
Jan Papoušek. V továrně na rozhraní s Želízy vyrostla
továrna na výrobu rašplí a mořidla. Místní poptávku
saturovali pekaři, kováři, ševci, krejčí, truhláři, zedníci,
provazníci aj. (mnozí z nich neměli vlastní dům a žili
v podruží čili v podnájmu).

Spojení přes Labe do Beřkovic zajišťoval velký řetězový
přívoz, Liběchov měl přístaviště parníků. Železnice z roku
1874 byla roku 1906 rozšířena o druhou kolej. Prvým
liběchovským přednostou stanice se stal sotva
pětadvacetiletý Jan Domín. Na počátku století, díky
železnici a paroplavbě (Praha–Děčín), se rozvinul čilý
turistický ruch – šlo o masový jev doby. S tím byla
spojena výstavba řady penzionů, zejména v blízké osadě
s lázněmi a mohutným pramenem, zvané
Geweihtenbrunn (doslova posvěcená studna), česky Boží
Voda, založené již za Pachtů z Rájova (viz výše).
Populační nárůst byl značný. Roku 1888 v Liběchově mělo
žít už 1 129 obyvatel, z toho 884 ve 139 domech ve
vlastním Liběchově a 49 v domech na Boží Vodě.
Jak již uvedeno, obec se koncem 19. století významně
germanizuje, vztahy většinou dostávaly jen podobu
rivality a konkurence, byť někdy docházelo i k vyostření
a násilnostem. Každopádně nekonfliktní soužití obou
dominantních národností z dob veithovské vlády je to
tam. S cílem chránit české zájmy na území s německou
majoritou vznikla Národní jednota severočeská, jejíž
odnož byla v Liběchově založena roku 1896.

Hospodářský úpadek panství, trvající od sedmdesátých
let, provázela germanizace obce (roku 1900 byla jen
necelá čtvrtina obyvatel české národnosti). Přesto ještě
česká menšina prostřednictvím matičního hnutí prosadila
zřízení české matiční školy (1892) v budově čp. 69 (po roce
1945 sídlil zde, v tak řečeném Husově domě, po čtyři
desítky let sbor Českobratrské církve evangelické; dnes je
objekt v soukromém vlastnictví).
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tak se svými německými farníky. Zajímavý je počet
židovského obyvatelstva, pohybující se tehdy kol pěti
desítek osob (o židovské komunitě v Liběchově viz
zmínku již dříve).

Brzy poté vzniká Občanská záložna a Občanská
beseda. Němci měli své spolky Turnverein
a Schulverein; jedním z iniciátorů jejich vzniku byl
Franz Nohl, přední postava místních Němců – zasadil
se i o zbudování pomníku Josefa II. před obecním
úřadem (1884) a odhalení pamětní desky básníku
Friedrichu Schillerovi na Turnhalle (1905) – tak byl
demonstrován německý nacionalismus. Tělocvičný
monopol zůstává na straně Němců zbudováním
Turnhalle (1892), zatímco česká sokolovna byla
postavena až o čtyři desetiletí později, ve třicátých
letech 20. století. Součástí Turnhalle byl oblíbený
hostinec, jakýsi německý protipól české Občanské
besedy.

Do Velké války, která vypukla po sarajevském atentátu
v roce 1914, museli narukovat mnozí liběchovští muži,
např. členové rodin Mühlwaldů, Lercheů, Nohlů,
Kettnerů, Reicheltů, dále například Josef Heller nebo
Josef Jandausch. Mnozí se z války nevrátili: v bojích,
v zajetí na následky zranění i nemoci zahynulo 39
liběchovských usedlíků, Čechů i Němců. V roce 1922
byla obětem války ve farním kostele odhalena
pamětní deska, byť některá jména na ní chyběla;
posléze, po odstranění sochy Josefa II. po vzniku
Československé republiky, zřízen na soklu památník
(deska se jmény po druhé světové válce žel zmizela,
patrně byla zničena). Dodejme, že za války byly obci
rekvírovány čtyři historické zvony, ale také dva
měděné bubny či varhanní píšťaly a cínové svícny.

Germanizace Liběchova mohla být usnadněna i smrtí
českého vlastence Filipa Čermáka Tuchoměřického
(1877). Jeho nástupcem se stal Alois Albert, který, ač
české národnosti, byl vrchností nucen vést bohoslužby
v německém jazyce. Přitom navíc Arnimové i Lippe
byli luteránské víry, kdežto velká většina
liběchovských patřila ke katolíkům. V roce 1890 byl na
faru instalován Václav Šorejs (farářem v místě byl
neuvěřitelných 45 let /!/), který se nebál kázat česky,
a tak se opakovaně dostával do střetu jak s vrchností,

Nakonec zaznamenejme jména předsedy liběchovské
odbočky Národní jednoty severočeské, učitele Bohumila
Jelínka a dlouholetého starosty MUDr. Ernsta Fröhlicha,
německé a židovské národnosti – starostoval až do
poloviny třicátých let (jeho foto se žel nedochovalo).
-jk-

REGIONÁLNÍ MUZEUM MĚLNÍK VÁS ZVE NA VÝSTAVY
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JEŠOVICKÝ POSEL
oslava dne dětí
Dětský den se v Ješovicích tentokrát nesl ve znamení
námořnické tematiky. Děti si při něm vyzkoušely řadu
sportovních disciplín: skákání v pytli, běh v obrovských
holínkách velikosti 48, srážení kuželek, projížďku na
koni, střelbu ze vzduchovky, střelbu z luku, srážení
plechovek vodní pistolí, hod míčků „do housenky“,
slalom s pingpongovým míčkem na lžičce, přetahování
lanem a chůzi na chůdách. Ti soutěžící, kteří dorazili
v námořnickém převleku, obdrželi zvláštní odměnu
– vodní pistoli.
Rádi bychom poděkovali všem, kdo nám pomohli
oslavu uspořádat: Jednotce sboru dobrovolných
hasičů z Liběchova, kteří do Ješovic dovezli obě svá
vozidla a dovolili dětem si je důkladně prohlédnout,
dále skautům z přístavu Modrá kotva, bez kterých si už
některé soutěžní disciplíny ani neumíme představit.
Paní Jarušce Kratochvílové děkujeme za možnost svézt
se na koních a panu Davidu Bláhovi z hospody na
Pšovce děkujeme za darované párky – hladovým
soutěžícím jsme tak mohli podávat párek v rohlíku.
Dětí se letos sešlo třiatřicet. K nim navíc
připočítejme ty trochu odrostlejší, které už místo hraní
samy pomáhají s organizací stanovišť. Počasí se
vydařilo báječně, a proto není divu, že jsme Den dětí
slavili až do pozdních večerních hodin.

OHLÉDNUTÍ ZA DNEM ZEMĚ
Brigády ke Dni Země, kterou jsme v Ješovicích
uspořádali 28. dubna, se zúčastnilo sedm dospělých
a pět dětí. Zatímco dospělí zbavili plevele všechny
obrubníky na návsi a uklidili kolem kontejnerů, děti
posbíraly odpadky po celé vesnici.
Malým poděkováním všem účastníkům bylo téhož
dne již tradiční opékaní buřtíků. Ještě jednou
děkujeme za Váš zájem a vydatnou pomoc!

V SOBOTU 24. SRPNA 2019 OD 15 HODIN
SE NA JEŠOVICKÉM HŘIŠTI USKUTEČNÍ
OLYMPIÁDA TROCHU JINAK
PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET SVOU ZDATNOST
A DOVEDNOST V NETRADIČNÍCH DISCIPLÍNÁCH!
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Z KRONIKY LIBĚCHOVA PANA VLADIMÍRA DOUBKA
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Historie našeho města je jako velká detektivka
Spolek Umělecký mlýn Liběchov se podílí na
opravách historického mlýna v sousedství
zámku a organizuje společenské a kulturní
akce – například před pár dny to byl festival
dokumentárních filmů Liběchovský biograf. Co
ale zůstává očím veřejnosti skryto, je pátrání
po historii – nejen mlýna, ale i Liběchova jako
takového. Právě o tom jsme mluvili
s novinářem Břetislavem Turečkem, který se ve
spolku touto činností zabývá.

se stal starostou, bylo to velké téma i pro
celostátní československé deníky.
Dalo se ve spojení s touto problematikou
najít i něco úsměvného?
Z dnešního pohledu určitě ano, i když jak říkám –
tehdy to lidé brali velmi vážně, nebo – abych byl
přesný – novináři se snažili, aby to jako nadmíru
vážná témata vypadalo.
Napadá mě například příhoda s katolickým
procesím se soškou Panny Marie. Češi ji pro
průvod oblékli do červenobílých šatečků v českých
národních barvách. Poté se však panenky zmocnili
Němci a převlékli ji do svých, žlutých barev.
V Liběchově z toho
bylo v roce 1885
hotové pozdvižení
a deník Národní
politika to připomněl
ještě o půl století
později.

Bádáte v archivech – už se vám podařilo
mezi písemnostmi najít nějaký „poklad“?
Za nejkrásnější dokument osobně považuji návrh
vodárenského systému pro Liběchov a Boží Vodu
z počátku minulého století. Narazili jsme na něj
v archivu v České
Lípě. Nádherných
secesních budov
se Liběchov bohužel
nedočkal
hlavně kvůli první
světové válce.
Ohledně záznamů o mlýně jsme
se dostali až do
osmnáctého století. Obecně ale
platí, že hodně
písemností nejen o něm, ale i o celém Liběchově
vzalo za své kvůli zdejší politické situaci –
například víme, že v Dubé, která byla pro Liběchov
jeden čas okresním městem, se po válce pálily
úřední listiny jen proto, že byly psané německy.

Má vůbec smysl pátrat s takovým
odstupem po těchto událostech?
Jsem přesvědčený,
že
ano.
Lidská
paměť
je
velmi
ošidná, i historky,
které
se
tradují
například
v rodinách, se často – při
vší úctě k jejich vypravěčům – postupem doby
stále více odchylují od reality. Lidé zapomínají
detaily, nebo si je naopak přimýšlejí, máme
tendenci potlačovat informace, které jsou nám
nepříjemné. Takže není na škodu pídit se i po
dobových záznamech a postupně takto skládat
celou mozaiku obsahující jak dojmy, tak fakta.

Co se o Liběchově psalo v tehdejším tisku?
Novinové články o Liběchově z konce 19. a z první
třetiny 20. století spojuje v naprosté většině jedno
společné téma: otázka národnostních poměrů
a soužití mezi zdejšími Čechy a Němci.
Nepočítáme-li Němce žijící přímo v Praze, pak
Liběchov byl až do poválečného odsunu nejbližší
výspou souvislého německého osídlení od
hlavního města. Proto jakékoli zdejší dění bylo
vykreslováno touto optikou: německé společenské
akce byly vnímány jako další důkaz neblahé
německé rozpínavosti, naopak české aktivity se
těšily sympatiím coby obrana našich národních
zájmů. Když tedy v roce 1931 vyhráli liběchovské
komunální volby poprvé Češi a František Homolka

Myslíte, že ještě narazíte na nějaké
zajímavé, neznámé souvislosti?
To se průběžně děje neustále. I lidé, kteří se na
nás obracejí se svými vzpomínkami třeba ze 60.
a 70. let minulého století, někdy pomáhají odkrývat
zdánlivě banální věci, od nichž už však uplynulo
klidně půl století. I ke všedním každodennostem je
možné přistupovat jako k velkým událostem nebo
k detektivnímu příběhu a poté může být tato
historie stejně zajímavě popsána. Liběchov si
takové zdokumentování svých nedávných dějin
skrz lidské příběhy určitě zaslouží, proto se o to
jednou chceme v knižní podobě pokusit.
(red)
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